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Działanie 11.1 Włączenie społeczne na 
obszarach objętych LSR 

„Projekty grantowe”



TYPY PROJEKTÓW 

1. Działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym, takich jak:

a) kluby samopomocy (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, 
programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, 
b) świetlice środowiskowe (w tym z programem socjoterapeutycznym, 
programem rówieśniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, 
liderowanie, coaching rówieśniczy), 

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówieśniczym obejmujące m.in.: 
rówieśnicze doradztwo, edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy), 

d) kluby pracy, 

e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące 
kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne), 

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. 



2. Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem między 
innymi:

a) usług wzajemościowych, samopomocowych, 

b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 

c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej 
i animacji społecznej. 

3. Działania wspierające rozwój gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 
społecznej, w tym: działania animacyjne, budowa i rozwój lokalnych 
partnerstw publiczno-społecznych na rzecz tworzenia i rozwoju 
przedsiębiorstw społecznych i inne wspierające rozwój gospodarki 
społecznej i przedsiębiorczości społecznej.



4. Wsparcie przygotowawcze obejmujące budowanie potencjału, szkolenie 
i tworzenie sieci kontaktów w celu przygotowania i wdrożenia strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) w przypadku 
LGD w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców.

5. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania 
animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. animacyjne dotyczące LSR w przypadku LGD w miastach powyżej 20 tys. 
mieszkańców.

6. Bieżąca działalność związana z realizacją strategii oraz działania 
animacyjne dotyczące LSR, w których funduszem wiodącym będzie EFS.

7. Projekty grantowe (w zakresie typów projektu 1, 2 i 3).



W przypadku 4, 5 i 6 typu projektów oraz pozostałych projektów własnych 

LGD, realizowanych w typach operacji 1-3, koszty pośrednie nie mają 

zastosowania.

70% środków z działania (z wyłączeniem środków przeznaczonych na 4, 5
i 6 typ projektu) będzie przeznaczona na realizację przedsięwzięći 6 typ projektu) będzie przeznaczona na realizację przedsięwzięć
w formule projektów grantowych.

Minimalna wartość projektu: 100 000 zł (dot. projektów grantowych, jak 
i realizowanych poza formułą projektu grantowego)

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy



Podręcznik dla LGD w zakresie realizacji instrumentu RLKS w województwie 
kujawsko-pomorskim - załącznik Nr 9 do SZOOP.

• Projekt grantowy to operacja, której beneficjentem jest LGD (operator projektu 
grantowego). 

• Projekt grantowy składa się z szeregu „mikroprojektów”, gdzie odbiorcami 
końcowymi są podmioty działające na obszarze objętym LSR. 

• Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli odbiorca końcowy • Poza koniecznością poddania się ewentualnej kontroli odbiorca końcowy 
mikroprojektu nie ma kontaktów z IZ RPO a jedynie z LGD. 

• Odpowiedzialność finansową za realizację projektu grantowego ponosi LGD, 
w tym za wszystkie nieprawidłowości i naruszenia prawa. Ewentualne korekty 
nakładane są na LGD jako beneficjenta (LGD ma roszczenia odszkodowawcze 
wobec mikro projektodawców). LGD w umowach z odbiorcami końcowymi 
mikroprojektów powinna ustanawiać odpowiednie zabezpieczenia finansowe 
lub odpowiednie zapisy umowne gwarantujące prawidłowość realizacji 
mikroprojektu i ewentualne sankcje finansowe.



Projektem grantowym jest projekt, którego beneficjent udziela 
grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celu tego 
projektu przez grantobiorców. 

Grantobiorcą jest podmiot publiczny albo prywatny, inny niż 
beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego beneficjent projektu grantowego, wybrany w drodze otwartego 
naboru ogłoszonego przez beneficjenta projektu grantowego 
w ramach realizacji projektu grantowego. 

Grantobiorcą nie może być podmiot wykluczony z możliwości 
otrzymania dofinansowania. 

Grantem są środki finansowe RPO, które beneficjent projektu 
grantowego powierzył grantobiorcy, na realizację zadań.



Umowa o powierzenie grantu zawierana między grantobiorcą a LGD 
określa w szczególności: 

1) zadania grantobiorcy objęte grantem; 

2) kwotę grantu i wkładu własnego; 2) kwotę grantu i wkładu własnego; 

3) warunki przekazania i rozliczenia grantu; 

4) zobowiązanie do zwrotu grantu w przypadku wykorzystania go 
niezgodnie z celami projektu grantowego; 

5) zobowiązanie do poddania się kontroli przeprowadzanej przez 
grantodawcę lub uprawnione podmioty. 



LGD odpowiada w szczególności za: 

1) realizację projektu grantowego zgodnie z założonym celem; 

2) przygotowanie i przekazanie IZ RPO propozycji kryteriów wyboru grantobiorców; 

3) dokonywanie, w oparciu o określone kryteria, wyboru grantobiorców; 

4) zawieranie z grantobiorcami umów o powierzenie grantu; 

5) rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;5) rozliczanie wydatków poniesionych przez grantobiorców;

6) monitorowanie realizacji zadań przez grantobiorców; 

7) kontrolę realizacji zadań przez grantobiorców; 

8) odzyskiwanie grantów w przypadku ich wykorzystania niezgodnie z celami projektu. 

IZ RPO zatwierdza procedury dotyczące realizacji projektu grantowego, opracowane 
przez LGD. 



DLACZEGO PROJEKTY GRANTOWE?

• zaplanowanie projektów grantowych na etapie tworzenia LSR 
w ramach konsultacji pozwoli wskazać najbardziej pożądane 
kierunki wsparcia;

• bieżące monitorowanie realizacji LSR przez LGD;

• krótsza ścieżka grantobiorcy do uzyskania środków finansowych • krótsza ścieżka grantobiorcy do uzyskania środków finansowych 
oraz ograniczenie biurokracji w uzyskaniu środków finansowych 
(w tym uproszczony formularz wniosku o udzielenie grantu);

• umowa na realizację mikrograntu zawierana jest pomiędzy LGD 
a grantobiorcą;

• zaliczki na realizację projektów grantowych dla LGD/zaliczki na 
realizacje mikrograntów;



• sposób rozliczania projektów grantowych (IZ RPO – LGD) w zależności od 
wartości grantu: 

� poniżej 100.000 € - uproszczony sposób rozliczenia (ryczałt),

� powyżej 100.000 € - na podstawie realnie poniesionych wydatków;

• sposób rozliczenia mikrograntu (LGD – odbiorca końcowy)• sposób rozliczenia mikrograntu (LGD – odbiorca końcowy)

� decyzję co do sposobu rozliczenia z odbiorcą końcowym podejmuje LGD, 
IZ RPO rekomenduje  rozliczenie ryczałtowe;

• IZ RPO planuje określić:

� maksymalną wartość mikrograntu,

� minimalną liczbę mikrograntów w ramach projektu grantowego;

� decyzje zostaną podjęte w porozumieniu z LGD i zamieszczone 
w SZOOP 



• brak możliwości zastosowania kosztów pośrednich w projektach 
grantowych;

• w przypadku jednostek finansów publicznych, wartość 
realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć  realizowanych przez nie samodzielnie grantów nie może przekroczyć  
20% danego projektu grantowego. Ograniczenie to nie ma 
zastosowania  w przypadku, gdy sformalizowana grupa 
nieposiadająca osobowości prawnej realizuje grant we współpracy 
z jednostką sektora finansów publicznych, która ubiegała się 
o wsparcie na rzecz tej grupy.
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