
PRZYGOTOWANY MATERIAŁ PRZEDSTAWIA OGÓLNE ZASADY REALIZACJI GRANTÓW. PRZED PRZYSTĄPIENIEM 
DO REALIZACJI ZADAŃ NALEŻY SIĘ SZCZEGÓŁOWO ZAPOZNAĆ Z ZAPISAMI WNISOKU NA REALIZACJĘ GRANTU 

I REALIZOWAĆ GO ZGODNIE Z JEGO ZAPISAMI.

SZKOLENIE ONLINE – 27.08.2020 r. 



Umowę należy dokładnie przeczytać zwłaszcza obowiązki wnioskodawcy i zapisy 
dot. terminów realizacji grantu, złożenia rozliczenia, osiągnięcia wskaźników.

Załącznikiem do umowy jest obowiązujący wniosek o udzielenie grantu.

Koszty realizacji grantu ponoszone są w okresie jego realizacji, który jest określony w umowie.

UWAGA!!!
WYDATKI PONOSIMY OD DNIA ROZPOCZĘCIA REALIZACJI ZADANIA WPISANEGO W UMOWIE

UWAGA!!! 
REALIZACJĘ PROJEKTU ROZPOCZYNAMY OD DNIA WSKAZANEGO W UMOWIE 

(wcześniejsze działania i koszty uznane zostaną za niekwalifikowalne)



 realizacji zadania zgodnie z celem zapisanym we wniosku

 realizacji zadania w konkretnym wskazanym w opisie zadania miejscu 
(zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie)

wykonania zakresu rzeczowego zadania (zgodnie z opisem projektu)

 zachowania trwałości projektu przez okres 5 lat od dnia płatności 
(w przypadku inwestycji) nie przenoszenia prawa własności lub posiadania rzeczy 

nabytych w ramach projektu

użytkowanie rzeczy nabytych zgodnie z przeznaczeniem (zgodnie z zapisami projektu)



 cel i wskaźniki określone są w umowie

 cel zadania i wskaźniki nie podlegają zmianie

 cel i wskaźniki muszą być osiągnięte nie później niż do dnia zakończenia realizacji 
zadania

 gdy Grantobiorca po zakończeniu realizacji zadania nie osiągnął celu określonego lub 
żadnego z założonych wskaźników, LGD jest uprawniona do wypowiedzenia Umowy

GRUPA DEFAWORYZOWANA

W umowie określono sposób udokumentowania wsparcia osób z grupy defaworyzowanej w związku 
z realizacją zadania np. listy obecności, dystrybucji materiałów promocyjnych, publikacji z zaznaczeniem 

rodzaju grup defaworyzowanych zgodnie z informacjami zawartymi w opisie zadania.

 osoby bezrobotne (niezatrudnione) od 16-25 roku życia
 osoby 50+ (w wieku produkcyjnym) nie znajdują się w tej grupie emeryci i renciści



Informowanie o dofinansowaniu poprzez zastosowanie:

 nazwy i logo Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak, którego wzór
dostępny jest na stronie internetowej LGD;

 logotypu LEADER, PROW na lata 2014-2020, które są dostępne pod
adresem: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy

 informacji, że zadanie jest realizowane w ramach projektu grantowego
(nazwa projektu grantowego LGD) i jest finansowane ze środków PROW na
lata 2014-2020

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ksiega-wizualizacji-i-logotypy


należy pamiętać, że w zależności od rodzaju materiału zamieszcza się różne 
informacje. W tym pomocna jest księga wizualizacji logotypów, gdzie bardzo 

dokładnie jest to rozpisane np. co na plakatach, co na gadżetach



Oznakowania stosujemy m.in. na:

 dokumentach dot. zadania (np. umowy z wykonawcami, listy obecności, listy dystrybucji, protokoły odbioru)
 Na stronie internetowej grantobiorcy
 innych materiałach (m.in. publikacjach, folderach, materiałach promocyjnych, plakatach, ulotkach, stronach www,

banerach, tablicach promocyjnych, namiotach, zakupionych sprzętach, dyplomów ze szkoleń, informacjach
prasowych i internetowych, nagrodach, filmach promocyjnych, panoramach wirtualnych, płytach CD i innych)

 oznakowane ma być miejsce realizacji zadania np. imprez, warsztatów, koncertów, spotkań integracyjnych, wykładów,
konkursów, spotkań

 w przypadku występowania w radiu, telewizji lub w innym medium w związku z realizacją zadania – wskazywanie, że
zadanie jest realizowane dzięki LGD w ramach projektu grantowego – wskazywanie, że zadanie jest realizowane
w ramach projektu grantowego LGD Stobrawski Zielony Szlak (nazwa projektu grantowego) i jest finansowane ze
środków PROW na lata 2014 - 2020

W przypadku, gdy realizacja  zadania związana jest z organizacją spotkania, konferencji, konferencji, imprezy, 
warsztatów itp. – zaproszenia przedstawiciela LGD (wskazanie terminu wydarzenia) na to wydarzenie 

i umożliwienie mu wykonanie dokumentacji fotograficznej z tego wydarzenia.



Grantobiorcy posiadający stronę www zobowiązani są do 
umieszczenia informacji o realizowanym grancie

Zgodnie z księgą wizualizacji PROW 2014-2020, w sytuacji, gdy beneficjent posiada stronę 
internetową (główna strona beneficjenta lub podstrona dotycząca operacji) beneficjent 

zamieszcza obowiązkowo:

slogan „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa 
inwestująca w obszary wiejskie”

znak (symbol) Unii Europejskiej

logo PROW 2014-2020

oraz inne logo, którego zamieszczenie jest wymagane lub dopuszczalne (logo 
LEADER, logo LGD)



Opis operacji, który zawiera następujące informacje:

typ/nazwa operacji

cel operacji

planowane/przewidywane wyniki operacji/efekty

nazwa działania PROW 2014-2020, w ramach którego realizowana jest operacja

Do treści obowiązkowej beneficjent może dodać dodatkowy tekst 
(nieobowiązkowy):

• wartość projektu lub
• wartość uzyskanego dofinansowania

SZCZEGÓŁY OPISANE W KSIĘDZE WIZUALIZACJI



Grantobiorca zobowiązany jest nabywać towary i usługi na
warunkach rynkowych, w tym w cenach nie odbiegających od
przeciętnych cen rynkowych;

Grantobiorca zobowiązany jest nabywać towary i usługi
od podmiotów niepowiązanych kapitałowo lub osobowo
z grantobiorcą.



POWIĄZANIA KAPITAŁOWE LUB OSOBOWE

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Grantobiorcą lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Grantobiorcy lub osobami wykonującymi w imieniu
Grantobiorcy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy,
a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 uczestniczeniu jako wspólnik w spółce cywilnej lub osobowej;

 posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji spółki kapitałowej;

 pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;

 Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii 
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwo drugiego stopnia w linii bocznej 
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli;

 Pozostawaniu z Wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić 
uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób



Jeżeli Grantobiorca w ramach realizacji Zadania był zobowiązany do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, jako udokumentowanie poniesienia
wydatków związanych z realizacją Zadania zobowiązany jest przedłożyć LGD:

1

2

informację o zakończonym postępowaniu

kopie wszystkich wymagane przepisami prawa dokumentów, związanych
z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego oraz z umową
w sprawie udzielenia zamówienia publicznego



Umowa może zostać zmieniona na wniosek każdej ze Stron, przy czym zmiana ta nie może
powodować zwiększenia kwoty przyznanego grantu albo zmiany celu Zadania.

Zmiana umowy jest wymagana w szczególności w przypadku:

 zmiany zakresu rzeczowego Zadania, określonego w zestawieniu rzeczowo-finansowym –
wniosek w tej sprawie Grantobiorca składa najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie
grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji Zadania;

 zmiany dotyczącej terminu złożenia wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem
z realizacji Zadania i terminu realizacji Zadania – wniosek w tej sprawie Grantobiorca składa
najpóźniej w dniu złożenia wniosku o rozliczenie grantu (termin nie może przekroczyć
terminu realizacji zadania przewidzianego w ogłoszeniu o naborze).



Jeżeli Grantobiorca w toku realizacji zadnia dokonuje zmian, których nie przewidział 
wcześniej, a które pojawiły się w trakcie realizacji zadania jest zobowiązany przed 

poniesieniem kosztów lub realizacji zapisów wniosku, których dotyczy zmiana zgłosić to 
pisemnie do LGD wraz z uzasadnieniem proponowanej zmiany.

Do ww. pisma należy dołączyć zaktualizowany wniosek o powierzenie grantu, 
podpisany przez osoby wskazane we wniosku do reprezentacji.

LGD przygotuje aneks do umowy o powierzenie grantu z uwagi na fakt, iż wniosek 
stanowi załącznik nr 1 do ww. umowy.



Warunkiem prawidłowej realizacji operacji 
jest wykonanie zakresu 
rzeczowo-finansowego 

zgodnie z umową 
oraz jego właściwe udokumentowanie.



Obejmuje to, co zapisaliśmy w projekcie:
w celu
w opisie
w opisie wydatków

np. w opisie zadania zamieszczono 
informacje o wykonaniu 4 tablic 
informacyjnych z zaznaczeniem 

informacji jakie będą na nich 
zawarte oraz określono parametry 

ich wykonania

np. w opisie zadania zamieszczono 
informację dot. przeprowadzenia 

warsztatów w określonym terminie dla 
konkretnej liczby osób, o określonej liczbie 

godzin i zakresie tematycznym z 
zastosowaniem określonych materiałów 

szkoleniowych.



Obejmuje poniesienie wydatków zgodnie z budżetem zadania

Wszystkie koszty muszą być zapłacone do dnia złożenia rozliczenia 
zadania

Kosztami kwalifikowanymi są koszty poniesione od dnia rozpoczęcia 
realizacji zadania (określonego w umowie) do dnia zakończenia 

realizacji (złożenia rozliczenia)



Dowodem zapłaty bezgotówkowej może być w szczególności:

wyciąg bankowy lub inny dokument bankowy potwierdzający dokonanie
płatności, zestawienie przelewów dokonanych przez bank grantobiorcy
zawierające wartości i daty dokonania zapłaty poszczególnych
przelewów, tytuł, odbiorcę oraz stempel banku

polecenie przelewu z identyfikacją płatności (dla kogo, za co)

wydruk z systemu e-bankowości (przy rozliczeniu załącza się ksero
umowy z bankiem o prowadzeniu bankowości elektronicznej)



 do 1000 zł – mogą być gotówkowe

 nie można zapłacić z prywatnych pieniędzy,
trzeba pobrać kwotę z konta projektu odpowiadającą
wysokości zapłaty gotówkowej

 w przypadku płatności gotówkowej fakt ten musi być potwierdzony adnotacją
sprzedającego o dokonaniu zapłaty gotówką przez grantobiorcę na fakturze (zapłacono
gotówką)

 jeżeli nie możliwe umieszczenie adnotacji na fakturze, rachunku to wymagane jest
oświadczenie wystawcy faktury lub dokumentu księgowego o dokonaniu zapłaty przez
grantobiorcę sporządzone w formie odrębnego dokumentu (jasno musi wynikać jakiej
płatności dot. oświadczenie – wszystkie dane)



Grantobiorcy zobowiązani są do prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości albo 
korzystania z odpowiedniego kodu rachunkowego dla wszystkich transakcji związanych 

z realizacją zadania.

Wymóg ten ma na celu identyfikację poszczególnych operacji (zdarzeń) księgowych 
i gospodarczych przeprowadzonych dla wszystkich wydatków w ramach zadania. Każdy 

grantobiorca powinien prowadzić oddzielny system rachunkowości w ramach przyjętej 
polityki rachunkowości w ramach prowadzonej działalności.

W przypadku Beneficjenta prowadzącego księgi rachunkowe i sporządzającego sprawozdania 
finansowe zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości przez „odrębny 

system księgowy albo odpowiedni kod księgowy”, należy rozumieć ewidencję księgową 
wyodrębnioną w ramach prowadzonych przez grantobiorcę ksiąg rachunkowych, a nie 

odrębne księgi rachunkowe. 



Aby właściwie prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową należy:

wprowadzić dodatkowe konta syntetyczne i analityczne, pozwalające na wyodrębnienie 
zdarzeń związanych tylko z danym zadaniem w układzie umożliwiającym spełnienie wymagań 

w zakresie sprawozdawczości i kontroli oraz w zakresie sporządzania zestawienia 
z komputerowego systemu księgowego. Wyodrębnienie obowiązuje dla wszystkich zespołów 

kont, na których będzie dokonywana ewidencja zdarzeń związanych z zadaniem.

lub

wprowadzić odpowiedni kod księgowy dla wszystkich transakcji oraz kont księgowych 
związanych z danym zadaniem. Wyodrębniony kod księgowy oznacza odpowiedni symbol, 

numer, wyróżnik stosowany w rejestracji, ewidencji lub oznaczeniu dokumentu, który 
umożliwia sporządzanie zestawień, w tym związane tylko z danym zadaniem



muszą być prawidłowo wystawione – czyli zawierać wszystkie
elementy, zgodnie z zastosowanym drukiem

pilnujemy nazwy Grantobiorcy – tak jak w umowie i we wniosku – to
samo dotyczy wykonawcy, błędy będą wymagały not korygujących

 jednostka miary, ceny jednostkowe, kwota VAT, netto, brutto –
prawidłowo wypełnione – błędy będą wymagać faktur korygujących

na fakturze/rachunku rodzaj usługi/dostawy musi odnosić się do
naszego zadania tj. do zestawienia rzeczowo-finansowego, jeżeli u
wykonawcy zamawiamy towary/usługi z różnych pozycji zestawienia
muszą być te towary/usługi pokazane na dokumencie



 daty sprzedaży – jeżeli jest wpisana na fakturze i dodatkowo był sporządzony
protokół odbioru – to daty muszą być takie same. Data wystawienia może być
późniejsza, ale mieszcząca się w okresie realizacji zadania

 daty sprzedaży – w przypadku warsztatów, imprez, spotkań, wyjazdów
i wydatków typu np. catering, scena, nagłośnienie data sprzedaży to dzień
organizacji imprezy, warsztatu, wyjazdu. Data wystawienia może być
późniejsza, ale mieszcząca się w okresie realizacji zadania.



 umowy zawierane z wykonawcami powinny być ologowane i zawierać informacje w treści
o współfinansowaniu projektu i współfinansowaniu wynagrodzenia wykonawcy

 umowy muszą być poprawnie skonstruowane w szczególności w zakresie przedmiotu- musi odpowiadać
temu co mamy we wniosku i parametrom usługi we wniosku, zbyt ogólne zapisy – bez specyfikacji
przedmiotu budzą wątpliwości przy rozliczeniu i wymagają dodatkowych wyjaśnień

 wystawione faktury i rachunki muszą korespondować z zapisami umów

 do umów o dzieło, załączamy protokół odbioru dzieła

 umowy zlecenie np. zastosowanie przy warsztatach, obsłudze zadania – zakres w umowie musi się zgadzać
z zapisami we wniosku (np. liczba godzin, terminy). Umowa zlecenie płacona jest raz w miesiącu na
podstawie określonej stawki godzinowej w kwocie odpowiadającej liczbie przepracowanych godzin
w miesiącu (karta pracy)

 jeżeli do danych wydatków nie sporządzimy umowy z wykonawcą, to na fakturze musimy zawrzeć opis
wydatku wskazujący na to co mamy w ramach zadania (musi jasno wynikać za co płacimy – tak aby odnieść
to do budżetu zadania) lub zrobić protokół odbioru, wskazujący na parametry usługi/towaru



 jeżeli grantobiorca przy sposobie pomiaru wskaźnika wskazał protokół odbioru to musi go przygotować

 mogą to być protokoły: odbioru nagród rzeczowych w konkursach, dostawy/montażu tablic lub innych
urządzeń i infrastruktury, protokoły odbioru publikacji, materiałów promocyjnych oraz innych zakupów

 protokół powinien być oznakowany logami

 z treści protokołu jasno musi wynikać co jest przedmiotem odbioru

 protokół musi być podpisany przez wykonawcę/dostawcę i odbiorcę

 data podpisania protokołu to jednocześnie data sprzedaży usługi lub dostawy na fakturze

 termin podpisania protokołu odbioru (odbioru usługi/dostawy) nie może przekroczyć terminu wykonania
usługi lub dokonania dostawy zawartego w umowie z wykonawcą



jeżeli grantobiorca przy sposobie pomiaru wskaźnika wskazał listę obecności to 
musi ją przygotować

mogą to być listy obecności na warsztatach, na prelekcjach, 
listy dystrybucji publikacji, foldera, listy uczestników imprez, 

listy odbioru nagród rzeczowych, listy uczestników konkursów, 
spotkań integracyjnych, odwiedzających stoisko, miejsce, 

infrastrukturę

na listach trzeba uwzględnić informację o grupie defaworyzowanej czyli czy 
uczestnik należy do grupy defaworyzowanej i jaką grupę defaworyzowaną

reprezentuje



listy oznakowane logami  i informacją o współfinansowaniu z nazwą zadania, 
którego dotyczą, na listach w zależności od zapisów projektu może się znaleźć 

wskazanie miejsca pochodzenia uczestników, podpis, data uczestnictwa itp.

zakres informacji na sporządzonych listach będzie zależał od 
zapisów we wniosku, tego co złożył grantobiorca

– wskazane przeanalizowanie wniosku

listy muszą jasno precyzować czego dotyczą np. jakiego warsztatu, jakiej 
imprezy czy dystrybucji jakiego materiału. W przypadku np. imprez, szkoleń, 

konkursów oraz w innych przypadkach, kiedy to możliwe – powinny mieć datę



opis zadania we wniosku danego wydarzenia musi korespondować 
z zrealizowanymi działaniami w ramach grantu i musi zostać udokumentowany do 

rozliczenia zadania

na plakatach, banerach, ulotkach, materiałach promocyjnych musi znaleźć się opis 
potwierdzający spełnienie obowiązku informowania o dofinansowaniu i loga

plakaty, ulotki informacyjne o wydarzeniu muszą zostać wydane i rozdysponowane 
przed imprezą to oznacza, że faktury powinny być z datą przed imprezą. Poniesienie 
tego rodzaju wydatków po terminie imprezy uznane zostanie za niekwalifikowalne.



 jeżeli w opisie zadania uwzględniono informacje o sposobie informowania 
o planowanych wydarzeniach – przy rozliczeniu należy to udokumentować 

(np. wydruki ze strony internetowej, zdjęcia, kserokopie informacji prasowych)

opis wydatku na fakturze musi jasno wskazywać czego dotyczy wydatek 
(zgodnie z budżetem projektu) oraz jakiego działania dotyczy 

np. jakiej imprezy, jakiego warsztatu 
PRZYKŁAD w przypadku poczęstunku podczas imprezy nie może być tylko poczęstunek 

(musi być wskazane czego dotyczy czyli imprezy o nazwie…............w dniu…………..)
Można nie pisać co wchodzi w skład poczęstunku pod warunkiem, że zostanie sporządzona 

umowa, w której znajdzie się specyfikacja poczęstunku 
(zgodnie z opisem rodzaju wydatku w budżecie zadania)



w przypadku 
warsztatów, 

szkoleń, imprez 
i tym podobne 

przygotowaliśmy 
dla Państwa 

wzór listy 
obecności



Załącznik znajduje się na stronie LGD w zakładce GRANTY

Zapisy zawarte w tym wzorze mogą być wykorzystywane w innych rodzajach list. 
W tym przypadku należy mieć na uwadze, że osoby udostępniają dane nie tylko grantobiorcy

ale i LGD (listy są załącznikiem do rozliczenia zadania).



Jeżeli w ramach zadania są przewidziane nagrody – to wymagane jest przygotowanie 
protokołu odbioru z podpisami i oznakowaniem osób, które je otrzymały i co 

otrzymały. Należy zwrócić uwagę na datę podpisania protokołu (faktyczny dzień, 
kiedy te nagrody zostały przekazane)

W przypadku nagród - trzeba sporządzić protokół komisji z ich przyznania

Listy uczestników (imprez, spotkań, konkursów) – z oznaczeniem grup 
dwfaworyzowanych. Listy muszą ilościowo odzwierciedlać zapisy wniosku 

w zakresie zakładanej liczby uczestników – zwłaszcza gdy liczba uczestników 
wydarzenia jest wskaźnikiem np. rezultatu zadania



Sporządzamy dokumentacją fotograficzną z wydarzeń 
i dokonanych wydatków do rozliczenia 

(zakupy typu m.in. stroje, poczęstunek, scena, namioty, stoły, 
zdjęcia nagród, zakupionych sprzętów, gadżetów)

Należy pamiętać o oznakowaniu materiałów promocyjnych, 
nagród logami (np. naklejki)

W przypadku konkursów- jeżeli w opisie zadania zawarto 
informacje dot. rekrutacji to należy to wykonać



 jeżeli w opisie zadania zawarto informacje o umieszczeniu wydawnictw na www- trzeba 
to udokumentować

 wydawnictwa – wydane i przygotowane zgodnie z opisem zadania i opisem wydatku

 listy dystrybucji wydawnictw – zgodnie z opisem zadania. Jeżeli przekazujemy część 
nakładu innym podmiotom- sporządzamy protokół przekazania (ile szt. czego, do jakiej 

instytucji, podpisy stron)

 Do rozliczenia – należy załączyć jeden egzemplarz publikacji, płytę CD lub film nagrany 
na nośnik



 w przypadku wydawnictw udostępnionych w wersji elektronicznej na www – zwłaszcza 
w przypadku, jeżeli liczba odwiedzin (pobrań) jest wskaźnikiem we wniosku – do 

rozliczenia należy to udokumentować tj. print screen strony lub wydruk wskazujący 
liczbę odwiedzin

 jeżeli zlecamy przygotowanie wydawnictwa w umowie należy określić konkretny zakres 
czynności – zgodny z opisami we wniosku

 jeżeli na fakturze – jednostka miary to usługa, to w opisie usługi/towaru należy napisać 
np. publikacja – szt. chyba, że zrobimy protokół odbioru, który wskazywać będzie 

dokładnie przedmiot odbioru

 wydawnictwa muszą być oznakowane logami i informacją o dofinansowaniu



 należy zorganizować w terminach podanych w projekcie 

 liczba godzin warsztatów musi się zgadzać z opisem zadania i jeżeli są zawarte – umowami 
z instruktorami

 liczba uczestników warsztatów – zgodnie z opisem zadania

 listy uczestnictwa w warsztatach – oznakowane logami i informacją 
o dofinansowaniu, na listach informacja o: nazwie zadania, temacie warsztatu, data 

warsztatu, godziny trwania warsztatu, prowadzący warsztaty, podział uczestników na grupy 
defaworyzowane (jeżeli dotyczy)



 materiały promocyjne muszą zostać wykonane lub zakupione zgodnie 
z opisami we wniosku

 materiały promocyjne muszą zostać oznakowane zgodnie z zasadami 
dla PROW 2014-2020

 do rozliczenia dostarczamy 1  egzemplarz  (ulotki, plakatu, publikacji, CD)

 w pozostałych przypadkach dostarczamy do rozliczenia zdjęcia (maskotki, drobne 
gadżety, kostiumy, stroje, namioty, banery), 
a w przypadku narzędzi internetowych zrzuty ekranu

 powstałe strony www, panoramy - muszą być oznakowane

 jeżeli wskaźnikiem produktu lub rezultatu jest liczba wyświetleń
– wydruk ze strony

 OR cody np. na tablicach – udokumentować zdjęciem 



 inne sprzęty (muzyczne, ławki, stoły, meble) – muszą być przechowywane 
w miejscach wskazanych w projekcie 

 muszą spełniać parametry opisane w projekcie

 wszystkie sprzęty i urządzenia muszą zostać oznakowane logami 
i informacją o finansowaniu 

 sprzęty o wartości powyżej 3,5 tys. zł wchodzą w ewidencję środków trwałych, 
pozostałe sprzęty zostają w ewidencji wyposażenia 

 zatrzymujemy do kontroli wszelkie dokumenty posiadające potwierdzające atesty 
np. zabawek, gwarancje, licencje

 należy zgłaszać pisemnie kradzieże i wandalizmy 



 przeprowadzić rekrutację na wyjazd zgodnie z opisem zadania, zgromadzić 
dokumenty potwierdzające rekrutację uczestników 

 należy udokumentować przebieg wyjazdów

 należy sporządzić listę uczestników wyjazdu (w tym z grup defaworyzowanych), 
oznakowaną logami, z informacją czego dotyczy

 faktury za noclegi, bilety i wyżywienie powinny wskazywać ile noclegów, 
dla ilu osób zostały zapłacone, w przypadku biletów – ile biletów i jakiego rodzaju, 
a w przypadku wyżywienia – jakie posiłki, ile i dla ilu osób – tak, aby można było 

stwierdzić, że usługa dot. realizacji danego zadania 



 termin określony w umowie 

 złożenie wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania z realizacji 
zadania

 niezłożenie rozliczenia w terminie skutkuje obniżeniem o 1% kwoty 
grantu, za każdy dzień zwłoki. 

Gdy opóźnienie Grantobiorcy przekracza 7 dni, 
LGD jest uprawnione do wypowiedzenia umowy



 złożenie dokumentów potwierdzających wydatki zgodnie 
z zestawieniem rzeczowo-finansowym 

 faktury, rachunki, powinny zostać złożone przez Grantobiorcę wraz z wnioskiem 
o rozliczenie grantu, w formie kopii potwierdzonej „za zgodność z oryginałem” 

przez pracownika LGD
 kopie umów, umów zleceń i o dzieło 

 faktury i rachunki poprawnie wystawione przedkłada się wraz 
z dowodami zapłaty 

 udokumentowanie osiągniecia celu zadania i wskaźników 
(m.in. Listy obecności, listy dystrybucji, egzemplarz publikacji, folder, płyta CD, 

protokoły odbioru, odwiedziny stron www, dokumentacja fotograficzna ze 
zrealizowanych zadań i wydatków)









 gdy złożone rozliczenie lub dokumentacja potwierdzająca poniesienie wydatków 
jest niekompletna lub nie pozwala na rozliczenie, LGD pisemnie wezwie 

Grantobiorcę do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku wyznaczając 
Grantobiorcy termin, nie krótszy niż 3 dni i nie dłuższy niż 14 dni od dnia 

otrzymania pisemnego wezwania 

 w przypadku niezłożenia wymaganych faktur, rachunków, dowodów zapłaty lub 
wyjaśnień – wydatek taki nie może zostać uznany za kwalifikowalny lub 

rzeczywiście poniesiony przez Grantobiorcę, co wpłynie na wysokość grantu 
należnego 





 błędy rachunkowe na fakturach i w rozliczeniu 

 braki w załącznikach do rozliczenia – brak przelewów, niektórych faktur, umów, 
protokołów, list obecności i innych dokumentów potwierdzających realizację zadania

 niezgodność zakresu rzeczowego – to co było wg. Umowy, a co grantobiorca zrobił 
rzeczywiście

 brak nadanych numerów księgowych na fakturach/rachunkach 

 nieoznakowane logami i informacją o dofinansowaniu dokumenty, sprzęty, 
wydane materiały promocyjne 

 źle policzony i zakwalifikowany VAT (kwoty netto i brutto), na fakturach brak jednostek 
miary



 inne parametry zakupów niż we wniosku 

 niezgodność zakresu rzeczowego z wnioskiem (nie zgadza się liczba godzin warsztatów 
rzeczywista z wnioskiem i np. z umową z wykonawcą, nie zgadza się liczba uczestników)

 grupa defaworyzowana nie jest wykazana

 brak informacji o współfinansowaniu wynagrodzenia ze środków PROW 2014-2020 
w umowach

 brak specyfikacji usługi, zakres umowy zbyt ogólny


 przelewy – błędna nazwa wykonawcy, źle wpisany tytuł przelewu – zbyt ogólny 



 Przesłanie do LGD nie wcześniej niż po 12 i nie później niż 
po 18 miesiącach od dnia rozliczenia informacji na temat zachowania 

celu zadania, o którym mowa i utrzymania na zadeklarowanym 
poziomie wskaźników 

Warto gromadzić dokumentacje potwierdzającą wykorzystanie 
np. nabytych sprzętów, materiałów promocyjnych, tablic, 

strojów w innych działaniach Grantobiorcy na terenie LGD w celu 
wykazania trwałości projektu 



 wyznaczona przez Zarząd LGD

 może się odbyć w trakcie realizacji lub po realizacji zadania

 o kontroli Grantobiorca jest powiadamiany 

 Grantobiorca ma obowiązek obecności i uczestnictwa osobistego 
albo osoby upoważnionej przez Grantobiorcę w trakcie kontroli, 
w terminie wyznaczonym przez upoważnione podmioty 

 kontroli może podlegać m.in. prowadzona dokumentacja projektu, zakupione sprzęty 
i wyposażenie, wydane materiały, karty gwarancyjne, licencje, miejsce przechowywania 
sprzętów, zgodność dokonanych zakupów z zakresem rzeczowo-finansowym projektu

 oznakowanie logami zakupionych lub wykonanych materiałów   



• Odwiedź biuro LGD: 

Dobrzeń Wielki, ul. Kościelna 5, 

46-081 Dobrzeń Wielki

• Zadzwoń lub napisz: 

tel. 667 983 637; 723 974 261 

e-mail: lgd@stobrawskiszlak.pl

• Zajrzyj na stronę oraz facebooka:

www.stobrawskiszlak.pl 

www.facebook.com/Stowarzyszenie

LgdStobrawskiZielonySzlak


