
Lp. Pytania/wątpliwości Odpowiedź MRiRW 

PROJEKTY GRANTOWE 

1.  
Czy nabór na projekty grantowe LGD w poszczególnych 

funduszach będzie odbywał się w trybie ciągłym? 

Nabór na projektu grantowe będzie odbywał się w trybie ciągłym, ale konkurs na wybór 

grantobiorców powinien odbywać się w określonych terminach. Istotne jest to, że zgodnie z 

przepisami rozporządzenia projekt grantowy musi być zrealizowany w okresie 2 lat od dnia 

podpisania umowy. 

2.  
Proszę opisać na przykładzie schemat dystrybucji pomocy 

finansowej do LGD, w szczególności mechanizmu 

uwalniania wolnych środków na kolejne operacje/nabory: 

 

a) Ustawa RLKS art. 22, ust.8, pkt 3:  „art. 66 ust. 2 ustawy 

w zakresie polityki spójności ma zastosowanie, gdy zostanie 

wyczerpana kwota środków, o których mowa w art. 33 ust. 5 

rozporządzenia nr 1303/2013, przewidzianych w umowie 

ramowej na realizację danego celu LSR w ramach środków 

pochodzących z danego EFSI.” Zgodnie z art.66 ustawy w 

zakresie PS,  „w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie 

postępowania w zakresie procedury odwoławczej 

wyczerpana zostanie kwota przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach działania...właściwa instytucja, do której 

wpłynął protest, pozostawia go bez rozpatrzenia”. Pytanie: 

kiedy następuje moment, w którym można pozostawić protest 

grantobiorcy bez rozpatrzenia? Czy jest to moment w którym 

skończą się środki w ramach pojedynczego projektu 

grantowego w ramach tzw. naboru, czy chodzi o globalny 

limit środków przewidziany na realizację danego celu w 

LSR? 

 

b) Ustawa RLKS § 23 ust. 7. Jeżeli po upływie 6 miesięcy od 

dnia przekazania wniosków do zarządu województwa okaże 

się, że nie jest możliwe udzielenie wsparcia w ramach limitu 

środków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o 

Wprowadzenie do wyliczenia w pytaniu jest bardzo ogólne i w zasadzie nie wiadomo o co 

chodzi? 

Jeśli chodzi o pytanie zawarte w lit. a należy zauważyć, że ani przepisy ustawy w zakresie 

polityki spójności, ani przepisy ustawy o RLKS nie stanowią o prawie wniesienia protestu 

dla grantobiorców. Procedurę odwoławczą dla grantobiorców określa LGD w swoich 

wewnętrznych dokumentach, dostępnych oczywiście dla potencjalnych grantobiorców. 

 

Zarówno art. 22 ustawy o RLKS, jak i rozdział 15 ustawy w zakresie polityki spójności 

dotyczą prawa dla beneficjenta (wnioskodawcy), a nie dla grantobiorcy. 

Jeśli chodzi o pytanie zawarte w lit. b odpowiedź brzmi – TAK. Wynika to już z art. 21 ust. 5 

pkt 2 ustawy o RLKS, gdzie mowa jest o liście operacji wybranych, ze wskazaniem, które z 

operacji mieszczą się w limicie środków. 



udzielenie wsparcia, o którym mowa w art. 35 ust. 1 lit. b 

rozporządzenia nr 1303/2013. zarząd województwa 

informuje podmiot ubiegający się o udzielenie wsparcia o 

braku dostępnych środków na udzielenie tego wsparcia i 

pozostawia wniosek bez rozpatrzenia. Pytanie: Czy można 

wybrać wnioski ponad limit? 

3.  
Jakie będą zasady finansowania projektu grantowego dla 

LGD. Czy LGD realizując projekt grantowy otrzyma 

zaliczkowo kwotę na realizację takiego projektu, czy będzie 

on podlegał np. refundacji na zasadach ogólnych po realizacji 

projektu i LGD będzie musiała wykładać środki na realizację 

takiego projektu grantowego? Kiedy ta refundacja nastąpi?  

 

Co do zasady pomoc wypłacana jest jako zwrot poniesionych przez beneficjenta wydatków. 

W przypadku projektów grantowych będzie to zwrot poniesionych przez LGD wydatków na 

rzecz grantobiorców. Niemniej jednak w przypadku projektów grantowych LGD może 

skorzystać zarówno z pożyczki z BGK (art. 13 ust. 2 ustawy o finansowaniu WPR) jak i ze 

środków wyprzedzającego finansowania z ARiMR (art. 18 ustawy o finansowaniu WPR) – 2 

instrumenty, które pozwolą zapewnić 100% finansowanie wydatków dokonywanych przez 

LGD na rzecz grantobiorców. 

Podstawą wydatków realizowanych przez LGD są umowy udzielenia grantów zawierane 

pomiędzy LGD (grantodawcą) a grantobiorcą.  

4.  Czy w ramach grantu w umowie można przewidzieć kary 

finansowe za niewywiązanie się z realizacji mikro grantu 

(pomniejszenie wypłaconych środków)?  

Zakres umowy o powierzenie grantu określony w art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, , z 2015 r. poz. 378 i 1130) 

jest katalogiem otwartym, co oznacza, że umowa ta może zawierać dodatkowe postanowienia 

służące zabezpieczeniu wykonania zadania, na które zostaje przyznany grant. Jednakże nie 

można tego nazwać pomniejszeniami/zmniejszeniami by nie sugerować, iż jest to kara 

administracyjna, o której mowa w art. 73 rozp. 809/2014.  

5.  
Czy można w ramach PROW realizować jednocześnie kilka 

projektów grantowych?   

Tak. Nie ma przepisu, który by to ograniczał.  

6.  
Czy planowane przez LGD terminy naborów w projektach 

grantowych muszą odnosić się do terminów wskazanych w 

rozporządzeniu?  

Regulacje dotyczące terminów naborów zostały określone w rozporządzeniu w § 20 ust. 1 i 2 

w brzmieniu: 

„1. Wniosek o przyznanie pomocy na operację realizowaną przez podmiot inny niż LGD 

składa się bezpośrednio do LGD, w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa 

w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności, nie krótszym niż 14 dni i nie dłuższym niż 30 dni. 

2. Wniosek o przyznanie pomocy na projekt grantowy lub operację własną LGD składa się 

do podmiotu, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju 

lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, lecz nie wcześniej niż w dniu, w którym 

został dokonany wybór LSR, o którym mowa w art. 11 tej ustawy”. 

Przepis ten odwołuje się do art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o Rozwoju 



lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, który również ma zastosowanie do operacji 

realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Projekt grantowy to operacja, która jest 

realizowana przez LGD, w związku z tym w ich przypadku ww. przepisy nie mają 

zastosowania.  

Analogicznie jest w przypadku konkursów na wybór grantobiorców do realizacji zadań w 

ramach projektów grantowych. 

7.  
Czy w projektach grantowych powinno być przewidziane 

odwołanie od decyzji Rady (dobra praktyka pokazuje, że ani 

w konkursach z pożytku ani np. program działaj lokalnie nie 

ma takich wymogów)  

Taki obowiązek został określony w instrukcji wypełniania wniosku o wybór LSR 

8.  
Czy koło gospodyń wiejskich (KGW), które nie funkcjonuje 

w ramach struktur kółka rolniczego (bo go nie ma na terenie) 

może być beneficjentem grantu, jeżeli osobowości prawnej 

użyczy mu zaprzyjaźniona organizacja pozarządowa? 

 

Skoro KGW nie jest wyodrębnioną jednostka organizacyjną kółka rolniczego rodzi się 

pytanie na jakiej podstawie prawnej funkcjonuje? Prawdopodobnie na podstawie przepisów 

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. 2015 r. poz. 1393). Jeżeli 

jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), to z chwilą 

wpisu do tego rejestru uzyskało osobowość prawną i może samodzielnie występować nie 

tylko o grant, ale także o wsparcie poza projektami grantowymi. Natomiast jeżeli KGW jest 

stowarzyszeniem zwykłym to zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy „nie może (…) 

przyjmować darowizn, spadków, zapisów oraz otrzymywać dotacji, a także korzystać z 

ofiarności publicznej”. W związku z tym nie może przyjmować grantu. Jeżeli KGW będące 

stowarzyszeniem zwykłym chciałoby uzyskać pomoc z PROW 2014-2020 musi 

zarejestrować się w KRS, przy czym zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy Prawo o 

stowarzyszeniach „postępowanie o wpis stowarzyszenia do rejestru stowarzyszeń, innych 

organizacji społecznych zawodowych, fundacji oraz samodzielnych zakładów opieki 

zdrowotnej do Krajowego Rejestru Sądowego jest wolne od opłat sądowych”, co dotychczas 

było zgłaszane jako główna przeszkoda w uzyskaniu osobowości prawnej przez 

stowarzyszenia działające na obszarach wiejskich.  

Ponadto w miejscowościach, gdzie nie ma kółka rolniczego, kobiety mogą założyć KGW 

jako  „Kółko Rolnicze-Koło Gospodyń Wiejskich w…..”, na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz. U. z 1982 

r. Nr 32. Poz. 217, z późn. zm.). Z inicjatywą założenia Kółka Rolniczego – Koła Gospodyń 

Wiejskich musi wystąpić co najmniej 10 osób,  z czego 8 powinno prowadzić gospodarstwa 

rolne jako ich właściciele, użytkownicy lub posiadacze (art. 17 ww. ustawy). Członkinie-

założycielki uchwalają statut i wybierają spośród siebie władze.  Zebranie musi być 

protokołowane. Opracowują wówczas statut i regulamin a następnie występują o wpis do 

Krajowego Rejestru Sądowego (art. 18 ww. ustawy). 



                                                           
1
 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania oraz wypłaty 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). 

Zaprzyjaźniona organizacja pozarządowa nie może wystąpić o grant w imieniu KGW. 

9.  
Czy rada sołecka może być beneficjentem grantu i na jakich 

zasadach? 

 

Beneficjentem projektu grantowego jest lokalna grupa działania (LGD)  i to ona ponosi 

odpowiedzialność za prawidłową realizację tego projektu. Dlatego też zgodnie z art. 35 ust. 6 

ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1146, z 2015 r. 

poz. 378 i 1130), umowa o powierzenie grantu jest zawierana między beneficjentem projektu 

grantowego a grantobiorcą. Aby taka umowa mogła być zawarta podmiot musi mieć 

zdolność do zawarcia tej umowy. Ani rada sołecka, ani sołectwo nie posiadają osobowości 

prawnej w związku z tym nie mogą być stroną powyższej umowy. Jednakże z uwagi na 

związek sołectwa i rady sołeckiej z gminą (rada sołecka posiada kompetencje  dysponowania 

środkami funduszu sołeckiego wyodrębnionego w budżecie gminy), gmina mogłaby 

reprezentować swoją jednostkę pomocniczą – sołectwo, którego wolę wyraża rada sołecka.  

10.  
Bardzo proszę o potwierdzenie czy prawdą jest, że w sytuacji 

gdy grantobiorcy osobowości prawnej użyczy jednostka 

sektora finansów publicznych, wówczas poziom 

dofinansowania wynosi 63,63% mimo, że faktycznym 

realizatorem będzie sformalizowana grupa nieposiadająca 

osobowości prawnej? 

Osobowości prawnej można udzielić tylko swojej jednostce organizacyjnej, pomocniczej itp. 

(patrz § 29 ust. 6 rozporządzenia), w związku z tym poziom dofinansowania tej jednostki 

będzie taki sam jak  podmiotu reprezentującego.  

11.  
Czy w ramach projektów grantowych można realizować 

operacje polegające na wyposażeniu oraz remoncie 

świetlic(np. w sprzęt komputerowy, stoliki, krzesełka itp.)? 

W jakim zakresie będzie można realizować działania 

polegające na wyposażaniu świetlic? 

 

Zakres wsparcia określony w rozporządzeniu
1
 przewiduje możliwość jedynie budowy lub 

przebudowy niekomercyjnej i ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej, a projekty 

grantowe są jednym z rodzajów operacji w ramach tego poddziałania. W związku z tym w 

ramach projektów grantowych nie można dofinansować zadań polegających wyłącznie na 

wyposażeniu świetlic. Tym niemniej w ramach budowy lub przebudowy infrastruktury 

kulturalnej inwestycja może obejmować również wyposażenie tej infrastruktury.  

Ponadto niektóre zakresy mogą obejmować zadania, w ramach których potencjalnie takie 

zdanie jest możliwe do wykonania np. w zakresie „wzmocnienie kapitału społecznego (…)”, 

ale każdy ponoszony koszt musi być racjonalny, uzasadniony i niezbędny do osiągnięcia celu 

operacji, a celem operacji w tym wypadku byłoby wzmocnienie kapitału społecznego, a nie 

wyposażenie świetlicy wiejskiej w celu prowadzenia jej zadań własnych. 

12.  
Czy rolnik to przedsiębiorcą i czy się go wyklucza z 

grantów? 

Paragraf 13 ust. 2 rozporządzenia stanowi, iż pomoc na projekt grantowy nie może być 

przyznana w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia tj. w zakresie rozwój 



 przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategia rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność (całym). Tym samym pomoc w ramach tego zakresu nie jest dedykowana 

do przedsiębiorców, co zostało potwierdzone brzmieniem § 29 ust. 4 pkt 3 rozporządzenia, 

zgodnie z którym pomoc w ramach projektów grantowych jest wypłacana jeżeli grantobiorca 

nie wykonuje działalności gospodarczej.  

Natomiast odpowiedź na pytanie „Czy rolnik jest przedsiębiorcą?” jest uzależniona od 

kontekstu i przepisów prawa, które w danej sytuacji mają zastosowanie. 

13.  
Czy można określić grant od … do …? 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 5 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki 

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 grantem są środki 

finansowe programu operacyjnego, które beneficjent projektu grantowego powierzył 

grantobiorcy, na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego projektu grantowego. 

Zadania w ramach danego projektu grantowego będą określone przez LGD (w sposób dość 

ogólny) we wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy. Obok zakresu LGD będzie 

musiała wskazać szacowany koszt realizacji tego zadania, w związku z tym wysokość grantu 

będzie z góry określona. Jego wartość będzie mogła ulec tylko zmniejszeniu.  

Możliwe jest również ograniczenie odgórne wysokości grantu już w samym LSR, w 

przypadku gdy ze względu na zadanie jakie ma być finansowane w ramach grantu jest to 

możliwe. 

14.  
Czy w ramach grantu można przewidzieć środki na jego 

obsługę przez LGD? 

Środki na obsługę operacji realizowanych przez LGD są przewidziane w budżecie LSR w  

ramach kosztów bieżących LGD. 

15.  
Proszę podać dokładną definicję sformalizowanej grupy 

nieposiadającej osobowości prawnej - co oznacza 

sformułowanie „sformalizowana grupa” – co decyduje o tej 

formalizacji?  

Zapis PROW (str. 598) mówi „sformalizowana grupa 

nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we 

współpracy z jednostką sektora finansów publicznych” .  

Czy są określone jakieś minimalne/konieczne zasady tej 

współpracy?  

Doprecyzowaniem określenia  „grupa sformalizowana” jest brzmienie § 29 ust. 6 

rozporządzenia, który mówi o jednostkach organizacyjnych, takich jak sekcje lub koła. 

Jednostki te są formalnie wyodrębnione, ale nie została im nadana zdolność/osobowość 

prawna.  

16.  Pytanie czy LGD może dowolnie formułować w ramach 

projektów grantowych: 

- zakres (ograniczać tematycznie), 

- formę wsparcia (dotacja, refundacja), 

- wysokość wsparcia (określać maksymalny % 

dofinansowania) 

LGD w ramach projektów grantowych określa zakres tematyczny konstruując opis projektu 

grantowego.  

Forma wsparcia w przypadku projektu grantowego jest z góry określona : refundacja (+ 

wyprzedzające finansowanie). 

Wysokość wsparcia w pewien sposób zostanie określona przez LGD we wniosku o 

przyznanie pomocy na projekt grantowy przez wskazanie zadań w ramach projektu 



 

- beneficjentów (ograniczać do np. NGO bez JST, osób 

fizycznych etc.) 

grantowego, natomiast poziom dofinansowania uzależniony jest od podmiotu będącego 

grantobiorcą – musi być zgodny z § 18 ust. 1 rozporządzenia. 

Ograniczenie beneficjentów następuje przez wskazanie zakresu pomocy, a także przez 

stosowanie kryteriów wyboru premiujących podmioty z grupy docelowej np. organizacje 

pozarządowe. 

Możliwe jest również ograniczenie odgórne kategorii grantobiorców czy tematyki objętej PG 

w samej LSR. 

17.  
Załącznik nr 10 do wniosku o wybór LSR - Procedura 

wyboru i oceny grantobiorców. Czy protest wnoszony  przez 

grantobiorcę rozpatruje LGD czy Zarząd Województwa? 

Zgodnie z art. 22 ustawy o RLKS podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie w ramach 

wdrażania LSR przysługuje prawo wniesienia protestu.  

Jednakże według zapisów Programu, w przypadku projektów grantowych beneficjentem 

ubiegającym się wsparcie przed podmiotem wdrażającym jest LGD i to LGD wskazywana 

jest w systemie jako beneficjent. W przypadku grantobiorców stroną umowy będzie LGD, w 

związku z tym to LGD rozpatrywała protest. Wynika to także z zapisów Programu, w którym 

mowa jest, że LGD będzie odpowiedzialna za rozpatrywanie odwołań w zakresie dokonanej 

oceny, gdyż w przypadku projektów grantowych LGD jako beneficjent odpowiada za całość 

procesu.  

18.  
Ile można zaplanować grantów w okresie programowania 

licząc wszystkie okresy? 

 

Projekty grantowe stanowią jedną z metod wdrażania LSR w okresie 2014-2020. Ich 

wdrażanie nie jest jednak obowiązkowe i zależy od indywidualnych postanowień każdej 

LGD. Do LGD należy też decyzja odnośnie liczby projektów grantowych, które chciałaby 

zrealizować. Należy jednakże pamiętać, iż o ile nie ma formalnych ograniczeń co do liczby 

projektów grantowych, to zawarty w PROW 2014-2020 wymóg wykorzystania 50% budżetu 

LSR przeznaczonego na realizację poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” na przedsięwzięcia związane z 

tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy, w rzeczywistości limituje potencjalny budżet na 

ich realizację. W ramach projektów grantowych nie można bowiem realizować operacji z 

zakresu prowadzenia działalności gospodarczej a z grona grantobiorców wyłączone zostały 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie. W rezultacie 

środki przeznaczone w LSR na projekty grantowe nie wliczają się więc do środków 

przeznaczonych na przedsięwzięcia związane z tworzeniem lub utrzymaniem miejsc pracy. 


