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INSTRUKCJA SPORZĄDZENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE GRANTU 

 

1. Sugeruje się, by wniosek został sporządzony w formie wydruku komputerowego. 

Wniosek wypełniony pismem ręcznym należy wypełnić drukowanymi literami, w 

sposób czytelny, czarnym lub niebieskim długopisem lub piórem. Wnioskodawca 

wypełnia tylko białe pola wniosku. Wszelkie skreślenia i poprawki na wniosku 

powinny zostać parafowane przez wnioskodawcę z podaniem daty dokonania 

poprawki lub skreślenia. 

2. Wszystkie strony wniosku muszą być ponumerowane. Wniosek powinien być 

podpisany na ostatniej stronie na pozostałych stronach powinny być parafy osób 

podpisujących wniosek. 

3. Na każdym załączniku do wniosku należy w sposób wyraźny podać numer punktu, 

do którego odnosi się dany załącznik. Strony załącznika muszą być ponumerowane i 

parafowane przez osoby podpisujące wniosek. 

4. Kopie dokumentów oryginalnych, stanowiące załączniki do wniosku, powinny 

zostać potwierdzone przez wnioskodawcę „za zgodność z oryginałem” (przy 

potwierdzeniu zgodności musi być aktualna data, pieczęć oraz podpis osoby 

upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy).  
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Wniosek o przyznanie grantu w ramach 

realizacji projektu grantowego  

„________________” 

 

 

 

 

Nr wniosku, miejsce na pieczęć LGD 

Wniosek wpłynął dnia:........................................  

(Wypełnia Biuro Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór). 

 

 

I. Wnioskodawca 

1. Pełna nazwa wnioskodawcy 

(imię i nazwisko albo nazwa) 

 

2. Adres siedziby lub miejsca 

zamieszkania wnioskodawcy: 

 

3. Wskazanie danych 

identyfikujących 

wnioskodawcę (nr i seria 

dowodu osobistego oraz 

PESEL – w przypadku osób 

fizycznych, nr KRS lub NIP – 

w przypadku osób prawnych) 

 

4. Oznaczenie osoby składającej 

wniosek oraz wskazanie jego 

związku z wnioskodawcą (np. 

pełnomocnik, członek 

zarządu, wnioskodawca 

osobiście 

 

5.  Oznaczenie danych do 

kontaktu (co najmniej adres 

oraz numer telefonu albo 

faksu albo adres e-mail) 

 

6.  Wskazanie numeru konta 

wnioskodawcy, na który ma 

zostać przelana kwota zaliczki 

na poczet realizacji zadania 

albo zwrotu określonej części 

kosztów kwalifikowalnych 
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II. Opis zadania 

1.  Tytuł zadania   

2.  Miejsce realizacji zadania  

3.  Cel zadania  

4.  Opis zadania, w szczególności 

czynności podejmowanych 

przez wnioskodawcę w 

ramach realizacji zadania 
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5.  Efekt realizacji zadania: 

wskazanie bezpośrednich i 

mierzalnych efektów realizacji 

zadania – konkretne 

wskaźniki, które zostaną 

osiągnięte w związku z 

realizacją Zadania (tzw. 

Wskaźniki produktu) 

(np. zwiększenie księgozbioru 

biblioteki publicznej o 100 

książek).  

(Grantobiorca zobowiązany jest 

do utrzymywania tego skutku 

przez co najmniej 5 lat od dnia 

złożenia sprawozdania z 

realizacji zadania objętego 

umową o powierzeniu grantu 

lub przelania na konto kwoty 

przyznanego grantu, w 

zależności od tego, co nastąpi 

później). 

wskazanie długofalowych, 

mierzalnych skutków 

realizacji zadania (tzw. 

wskaźników rezultatu) 

(liczba osób korzystająca z 

zakupionego w ramach projektu 

księgozbioru – 50 osób rocznie ) 

 

6.  Termin realizacji zadania 

(termin początkowy nie może 

być wcześniejszy niż data 

złożenia wniosku a termin 

końcowy późniejszy niż 

______ (konkretna data 

ustalana i wpisywana do wzoru 

wniosku przez LGD przy 

każdorazowym konkursie, 

umożliwiająca LGD rozliczenie 

realizacji zadania a następnie 

przygotowanie dokumentacji 

niezbędnej do rozliczenia 

realizacji projektu grantowego) 

Jeżeli w realizacji zadania 

wyodrębniono etapy, podać 

informację na temat okresu 

realizacji każdego etapu 
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III.  Zgodność zadania z warunkami przyznania grantu. 

 

1.  Zgodność z 

zakresem 

tematycznym 

 Załącznik (jeżeli 

dotyczy): 

 

2.  Uzasadnienie 

zgodności 

zadania z LSR 

 Załącznik (jeżeli 

dotyczy): 

 

3.  Uzasadnienie 

zgodności 

zadania z 

kryteriami 

oceny zadań 

Kryteria i uzasadnienie Załącznik (jeżeli 

dotyczy): 

________ (nazwa kryterium) - _________ 

(wyjaśnienie zgodności zadania z kryterium 

wyboru) 

 

 

  

4.  Uzasadnienie 

spełniania 

innych wymagań 

niezbędnych do 

przyznania 

grantu 

Wymagania: Załącznik: (jeżeli 

dotyczy) 

______ (wymóg) –  ___________ (wyjaśnienie 

zgodności zadania z wymogiem) 

 

  

 



Załącznik nr 4 do Procedury realizacji przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór 

projektów grantowych. 

Wzór wniosku o przyznanie grantu. 

 

6 
 

IV.  Finansowe aspekty realizacji zadania 

 

1.  Całkowity koszt 

realizacji zadania  

(w tym VAT) 

stanowiący sumę 

wydatków 

kwalifikowalnych i 

niekwalifikowalny

ch (w tym wkład 

niepieniężny, jeżeli 

dotyczy) 

  

2.  Wyszczególnienie 

wydatków 

kwalifikowalnych 

w ramach 

realizacji zadania 

A. Rodzaj wydatku B. Kwota 

wydatku (w 

tym VAT) 

 A.  

  

  

C. Razem (w tym VAT):  

3.  Wyszczególnienie 

wydatków 

niekwalifikowal- 

-nych w ramach 

realizacji zadania 

B. Rodzaj wydatku C. Kwota 

wydatku (w 

tym VAT) 

  

  

  

A. Razem: (w tym VAT)  

4.  Wkład własny o 

charakterze 

niepieniężnym 

(jeżeli dotyczy) 

A. Charakter wkładu własnego (np. praca własna) B. Wartość 

wkładu z 

oznaczeniem

, czy jest to 

wydatek 

kwalifikowa

lny 
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5.  Procent 

wnioskowanego 

dofinansowania do 

realizacji zadania
1
  

  

6.  Kwota 

wnioskowanego 

grantu
2
 

  

 

                                                           
1
 Wnioskodawca może wpisać wartość wnioskowanego poziomu dofinansowania do realizacji Zadania, 

jednak wpisany przez wnioskodawcę procent nie może być wyższy niż maksymalny procent 

dofinansowania określony w ogłoszeniu o konkursie. 
2
 Kwota wnioskowanego grantu jest obliczana jako iloczyn sumy wydatków kwalifikowalnych (pkt 3 C) i 

procentu wnioskowanego dofinansowania (pkt 4). 
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V. Pozostałe informacje: 

 

1. Granty przyznane dotyczhczas wnioskodawcy w ramach realizacji przez LGD projektów 

grantowych w okresie wdrażania LSR na lata 2014 – 2020. 

1.  Nazwa zadania Numer i data zawarcia umowy o 

przyznanie grantu 

Kwota przyznanego 

grantu 

2.     

3.     

4.     

 

2. Lista załączników do wniosku o przyznanie grantu 

 Nazwa załącznika Liczba stron 

1.    

2.    

3.    

 

3. Inne informacje istotne z punktu widzenia uzyskania grantu, a nie wpisane w innych 

rubrykach wniosku. 
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VI. Oświadczenia: 

Oświadczam, że: 

1) wszystkie informacje podane w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą:  

2) znane są mi zasady przyznawania grantów i realizacji zadań objętych umową o przyznanie grantu, 

określone w: 

 przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. poz. 378); 

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

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 2015 

r. poz. 378); 

 przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem 

środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  

(Dz. U. poz. 349); 

 przepisach 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. poz. 1570); 

 Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 - 2020 realizowanej przez Stowarzyszenie Nyskie 

Księstwo Jezior i Gór, która została opublikowana na stronie internetowej tego Stowarzyszenia; 

 postanowieniach umowy z dnia ________ nr _________ w sprawie przyznania pomocy na 

realizację projektu grantowego, która została opublikowana na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 

 w procedurze realizacji projektów grantowych przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i 

Gór, która została opublikowana na stronie internetowej tego Stowarzyszenia; 

 zawartych w ogłoszeniu o konkursie z dnia ________, opublikowanym na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Nyskie Księstwo Jezior i Gór; 

3) spełniam warunki określone w § 3 ust 1 oraz § 4 ust. 1 pkt 7 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. poz. 1570); 

4) nie prowadzę działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o 

swobodzie działalności gospodarczej i zobowiązuję się jej nie podjąć do dnia zakończenia realizacji 

Zadania. 

5) zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 

poz. 926 ze zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez 

Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór, na potrzeby przeprowadzenia procesu oceny i  wyboru 

zadania objętego wnioskiem o przyznanie grantu a także na potrzeby innych czynności określonych 

w przepisach prawa i związanych z realizacją przez to Stowarzyszenia projektu grantowego pod 

nazwą ……….. a także na potrzeby realizacji  lokalnej strategii rozwoju. Niniejsza zgoda obejmuje 

również przekazywanie przez to Stowarzyszenie moich danych osobowych Samorządowi 

Województwa Opolskiego w związku z wykonywaniem przez ten Samorząd zadań związanych z 

przyznaniem i wypłatą pomocy na realizację przez Stowarzyszenie projektu grantowego, o którym 

mowa w poprzednim zdaniu. 

_____________________________ 

     (data i podpis wnioskodawcy) 


