REGULAMIN KONKURSU NA POZYSKANIE GRANTU
LGD „GOŚCINIEC 4 ŻYWIOŁÓW”

Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z terenu LGD
Gościniec 4 żywiołów, które w 2016 roku podejmą organizację działań i przedsięwzięć
zawartych w regulaminie.
Celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania mieszkańców i organizacji pozarządowych
działających na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” do podejmowania inicjatyw oddolnych
skierowanych do społeczności lokalnej. Proponowane przedsięwzięcia, działania powinny
przyczyniać się do promocji „Gościńca 4 żywiołów”, a także powinny min. przewidywać
działania mające na celu aktywizację mieszkańców, wsparcie grup defaworyzowanych,
promocję produktu lokalnego z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów.
Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z terenu LGD Gościniec 4 żywiołów zwane
dalej Beneficjentem mogą ubiegać się o przyznanie grantu na realizację zadań z zakresu
wybranych sfer działalności pożytku publicznego zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U Nr.96, poz. 873 z późn. zm.), przepisy
wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r.
poz.1118).
Zasięg terytorialny:
Konkurs obejmuje cztery gminy LGD Gościniec 4 żywiołów: Kalwarię Zebrzydowska, Lanckoronę,
Mucharz, Stryszów.
Kto może ubiegać się o pozyskanie grantu:
1. Beneficjentem grantu mogą być organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne
(minimum 3 osoby) z terenu LGD „Gościniec 4 żywiołów”, które złożą wniosek na realizację
działań na w/w terenie.
2. O przyznanie środków w ramach grantu z puli danej gminy mogą się ubiegać tylko podmioty
mające siedzibę/zamieszkujące na terenie tej gminy.
3. Projekt musi być realizowany na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów”.
4. W ramach Grantu finansowane będą koszty przedstawione przez beneficjenta we wniosku
na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia zgodnie z zawartą umową o przyznanie
grantu.
5. W ramach Grantu beneficjent może złożyć tylko jeden wniosek o przyznanie środków.
Termin realizacji wniosku:
1. Granty mogą być realizowane w okresie od 1 maja do 30 listopada 2016 roku.
2. Grant nie może trwać dłużej niż 60 dni.

Termin i sposób złożenia wniosku:
1. Wniosek należy wypełnić elektronicznie i dostarczyć osobiście lub za pomocą poczty do
biura Stowarzyszenia w formie wydrukowanej, podpisany przez osoby do tego
upoważnione.
2. W przypadku grupy nieformalnej wniosek podpisują dwie osoby, reprezentujące grupę
nieformalną.
3. Każda uprawniona organizacja pozarządowa lub grupa nieformalna może złożyć w ramach
jednego konkursu tylko jeden wniosek.
4. Poprawnie wypełniony, podpisany wniosek o pozyskanie grantu należy przesłać pocztą lub
dostarczyć osobiście na adres biura: Gościniec 4 żywiołów 34-143 Lanckorona 473 w
terminie 11.04.2016r. do 21.04.2016r.w godzinach pracy biura, w dniu 21.04.2016r r. do
godziny 15:00. O przyjęciu wniosku decyduje data wpływu do biura Gościniec 4 żywiołów.
5. Niespełnienie w/w warunków skutkuje odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i
złożenia wyjaśnień.
Kwoty na realizację Grantu:
1. Beneficjent może ubiegać się o wsparcie finansowe z puli danej gminy w wysokości
od 400 zł. do 800 zł. lecz nie więcej niż do wyczerpania puli środków na daną gminę.
2. Na realizację Grantów „Gościniec 4 żywiołów” w 2016 r. Zarząd przeznaczył kwotę w
wysokości 14 709,20 zł.
3. W/w kwota jest podzielona na gminy należące do LGD Gościniec 4 żywiołów, wyliczona na
podstawie wpłaconej składki członkowskiej przez poszczególne gminy.
Podział kwot przeznaczonych na granty w danej gminie:
- Gmina Mucharz – 1 613,60 zł.
- Gmina Stryszów – 2 749,20 zł.
- Gmina Lanckorona – 2 442,40 zł.
- Gmina Kalwaria Zebrzydowska – 7 904,00 zł.
Sposób wyliczenia kwoty: liczba mieszkańców poszczególnych gmin x 0,40zł.
4. Niewykorzystane w konkursie w danym roku środki zostaną wydatkowane na działania
statutowe Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów”.
Przedmiot konkursu grantowego:
W ramach grantu mogą być przeprowadzone przedsięwzięcia oraz działania obejmujące
realizację wybranych zadań z zakresu sfer działalności pożytku publicznego (m.in.: art. 4 ust. 1
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie):
1. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości
narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
2. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
3. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
4. Działania w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
5. Działania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

Wydatki kwalifikowalne:
Wydatki są kwalifikowalne jeżeli:
1. są niezbędne do realizacji zadania,
2. są racjonalne i efektywne (skalkulowane o ceny rynkowe),
3. zostały przewidziane w budżecie wniosku,
4. zostały udokumentowane zgodnie z przepisami prawa (np. faktura, rachunek),
5. zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zaplanowanego zadania, zawartego w
umowie.
Wydatki niekwalifikowalne:
1. wydatki ponoszone w ramach umów cywilno- prawnych, umów o prace.
2. koszty zakupu napojów alkoholowych.
3. koordynacja projektu
Wybór wniosków do finansowania:
1. Wniosek po wpłynięciu do biura Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” zostanie
sprawdzony pod względem formalnym. Niespełnienie warunków formalnych skutkuje
odrzuceniem wniosku bez możliwości odwołania i złożenia wyjaśnień.
2. Oceny i wyboru wniosków dokonuje Zarząd „Gościniec 4 żywiołów”, na podstawie kryteriów
wyboru. Ocena, wybór, podpisanie umów nastąpi dnia 29.04.2016r.
3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd może przyznać mniejszą kwotę niż wnioskowana o
czym beneficjent zostanie poinformowany przed podpisaniem umowy. W przypadku
zmniejszenia kwoty dofinansowania beneficjent zostanie poproszony o dostosowanie
budżetu do przyznanej dotacji.
4. Lista wybranych wniosków zostanie zamieszczona na stronie internetowej LGD „Gościniec 4
żywiołów”. Beneficjenci, których granty zostaną wybrane do realizacji zostaną
poinformowani telefonicznie i zaproszeni do podpisania umowy.
5. Decyzja zarządu jest ostateczna.
Zobowiązania:
1. Beneficjent zobowiązuje się do wydatkowania kwoty zadeklarowanej na odpowiedni cel
zgodnie z umową, na podstawie złożonego w konkursie wniosku.
2. Beneficjent jest zobowiązany do zamieszczania w materiałach promocyjnych związanych z
realizacją określonego zadania: logo Stowarzyszenia „Gościniec 4 żywiołów” wraz z
informacją iż określone działanie wspierane jest przez LGD. „……(Zadanie/impreza).… jest
współfinansowana przez LGD „Gościniec 4 żywiołów”.
3. Beneficjent zobowiązany jest do przygotowania krótkiej informacji o zrealizowanym zadaniu
oraz do wykonania zdjęć potwierdzających realizację zadania. Informacja ze zdjęciami w
formie elektronicznej musi zostać przesłana do LGD „Gościniec 4 żywiołów” oraz do Gminy
na terenie której realizowane było zadanie z prośbą o umieszczenie na stronie internetowej.
Informacja musi być przesłana do Stowarzyszenia w terminie do 7 dni po zakończeniu
realizacji grantu.

Umowa i rozliczenie Grantu:
1. Beneficjent po otrzymaniu informacji od Stowarzyszenia „Gościniec 4 Żywiołów” o
przyznaniu grantu podpisuje umowę na podstawie której będzie realizowane zadanie.
2. Po podpisaniu umowy beneficjent zobowiązany jest do dokonania zakupu towaru/usługi
zgodnych z zaakceptowanym budżetem (wysokość oraz rodzaj wydatku) zawartym we
wniosku.
3. Dokumenty kosztowe za zakup towaru/usługi (faktura, rachunek) muszą być wystawione
na:
Gościniec 4 żywiołów
34-143 Lanckorona 473
NIP: 551-245-13-69
z formą płatności przelew 14 dni.
4. Beneficjent niezwłocznie jednak nie dłużej niż w ciągu 5 dni od daty wystawienia
dokumentu kosztowego zobowiązany jest dostarczyć go do Stowarzyszenia na adres biura:
Gościniec 4 żywiołów Lanckorona 587.
5. Stowarzyszenie zobowiązuje się do uiszczenia zapłaty za towar/usługę po dostarczeniu przez
Beneficjenta prawidłowo wystawionych dokumentów kosztowych.
6. Nie zastosowanie się do pkt. 5 i 6 w terminie, bądź błędne wystawienie dokumentu
kosztowego będzie skutkowało odstąpieniem od zapłaty w/w dokumentu.
Kryterium formalne oceny złożonego wniosku
Lp.
1.

2.

3.

Kryterium
Wniosek został wypełniony elektronicznie i dostarczony do biura
Stowarzyszenia w formie wydrukowanej, podpisany przez osoby do tego
upoważnione
W przypadku grupy nieformalnej - wniosek został podpisany przez dwie
osoby, reprezentujące grupę nieformalną.
W przypadku organizacji pozarządowych - wniosek został podpisany przez
upoważnione osoby z godnie z reprezentacja KRS.
Wniosek został przesłany/dostarczony do biura LGD w terminie trwania
naboru wniosków do konkursu.

Tak/nie

Kryterium merytoryczne oceny złożonego wniosku
Lp.

Kryterium

punkty

1.

Wysokość wkładu własnego finansowego

(0-5)

2.

Liczba odbiorców zadania

(0-5)

3.

Zaangażowanie członków społeczności lokalnej/podmiotów

(0-5)

Ocena formalna i merytoryczna jest ostateczna, beneficjentom nie przysługuje odwołanie.
----------------------------------------------------------------------------------------------------Szczegółowe informacje w biurze Gościniec 4 żywiołów:
tel. 33/843 62 18 lub mail lgd.gosciniec@gmail.com
Lanckorona, dnia 10.02.2016 r.

