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         (Miejscowość, data) 

(Sygnatura pisma) 

 

Szanowny Pan/Pani  

__________________ 

(oznaczenie adresata pisma będącego 

wnioskodawcą lub osobą upoważnioną do 

reprezentacji wnioskodawcy,  

wskazujące jego imię, nazwisko, 

stanowisko 

oraz pełna nazwa wnioskodawcy  

i jego adres) 

 

   

Działając na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z 

udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) uprzejmie informuję, że w związku z 

realizowaniem przez Stowarzyszenie Nyskie Księstwo Jezior i Gór projektu grantowego pt. 

_____________ (nazwa projektu grantowego, zgodnie z umową o przyznanie pomocy na 

realizację tego projektu, zawartej z Samorządem Województwa Opolskiego) Rada LGD 

dokonała w dniu _________ (data posiedzenia Rady) oceny zadań objętych wnioskami o 

przyznanie grantu, które zostały złożone w ramach konkursu ogłoszonego w dniu 

__________. 

Ocenie Rady zostało poddane zadanie __________________ (nazwa zadania opisanego przez 

wnioskodawcę we wniosku o przyznanie grantu) objęte wnioskiem o przyznanie grantu nr 

_____ (nadany przez LGD numer wniosku o przyznanie grantu), który został złożony przez 

__________ (pełna nazwa wnioskodawcy). Na realizację tego zadania ________________ 

(został/nie został) przyznany grant w wysokości _______________
1
. 

 

I. Wynik oceny zadania objętego wnioskiem o przyznanie grantu 

W wyniku przeprowadzonej przez Radę procedury, zadanie ________ ______________ 

(nazwa zadania opisanego przez wnioskodawcę we wniosku o przyznanie grantu) objęte 

wnioskiem o przyznanie grantu złożonym przez __________ (pełna nazwa wnioskodawcy) 

zostało ocenione w następujący sposób: 

1. W wyniku przeprowadzonej przez Radę oceny zgodności zadania z zakresem 

tematycznym konkursu i z LSR uznano, że: 

1) Zadanie objęte wnioskiem ___________ (jest/nie jest
2
) zgodne z zakresem 

                                                           
1
 W przypadku, gdy na realizację zadania przyznano grant, wpisać kwotę przyznanego grantu. W przypadku, gdy 

na realizację zadania nie przyznano grantu, zdania nie wpisuje się. 
2
 W przypadku, gdy zadanie nie jest zgodne z zakresem tematycznym naboru, wniosek nie podlega dalszej 

ocenie, dlatego należy pominąć dalszą część pisma, która odnosi się do oceny zgodności z LSR, z kryteriami 

wyboru i ustalaniem kwoty wsparcia. 
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tematycznym konkursu, 

2) Zadanie objęte wnioskiem ___________ (jest/nie jest
3
) zgodne z Lokalną Strategią 

Rozwoju. 

2. W wyniku dokonanej przez Radę oceny zgodności zadania z kryteriami wyboru 

przyznano zadaniu _____________ (łączna liczba punktów przyznana operacji, obliczona 

zgodnie z postanowieniami Regulaminu) punktów. 

W związku z wynikiem tej oceny zadanie ___________ (uzyskało/nie uzyskało) 

minimalnej liczby punktów wskazanej w ogłoszeniu o konkursie. 

Ze względu na wynik oceny zadanie zajęło ______ miejsce w konkursie i ______ 

(mieści/nie mieści) się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o konkursie
4
. Z tego 

powodu na zadanie ________________ (nazwa zadania opisanego przez wnioskodawca 

we wniosku o przyznanie grantu) ____________ (zostało/nie zostało) zakwalifikowane do 

przyznania grantu. 

3. Jednocześnie, analizując katalog wydatków planowanych przez wnioskodawcę do 

poniesienia w związku z realizacją zadania objętego wnioskiem o przyznanie grantu, Rada 

podjęła decyzję, że grant przyznany na realizację zadania wynosi __________ (wskazanie 

kwoty przyznanej na realizację grantu)
5
. 

 

II. Uzasadnienie dokonanej oceny 

(W tym miejscu należy pokrótce opisać przyczyny poszczególnych rozstrzygnięć Rady, za 

każdym razem wskazując, że postępowanie Rady znajdowało uzasadnienie w przepisach 

Regulaminu. Jeżeli zadanie zostało uznane za niezgodne z zakresem tematycznym konkursu 

albo LSR należy opisać powody takiego rozstrzygnięcia, wynikające z uzasadnień członków 

Rady. W przypadku oceny zgodności z kryteriami wyboru, należy co najmniej opisać powody, 

dla których zadanie nie uzyskało maksymalnej liczby punktów). Za każdym razem 

uzasadnienie powinno opierać się na argumentach wskazanych na kartach oceny Rady, a gdy 

znalezienie wspólnych argumentów na tych kartach nie jest możliwe, uzasadnienie powinno 

co najmniej wskazywać, że decyzja została podjęta w oparciu o indywidualne oceny Członków 

Rady, z których każda została należycie uzasadniona).  

 

III. Zaproszenie do zawarcia umowy o powierzenie grantu
6
. 

W związku z przyznaniem grantu na realizację zadania _________________, zapraszam do 

zawarcia ze Stowarzyszeniem umowy o powierzenie grantu. Projekt umowy stanowi 

załącznik do niniejszego pisma. 

Jednocześnie informuję, że w celu zawarcia umowy należy stawić się osobiście w Biurze 

                                                           
3 

W przypadku, gdy zadanie nie jest zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju, wniosek nie podlega dalszej ocenie, 

dlatego należy pominąć dalszą część pisma, która odnosi się do oceny zgodności z kryteriami wyboru i 

ustalaniem kwoty wsparcia. 
4
 W przypadku wnioskodawcy będącego jednostką sektora finansów publicznych należy wpisać dodatkowo 

informację o tym, czy wniosek mieści się w limicie 20% środków przeznaczonych w ramach projektu 

grantowego na realizację zadań przez takie jednostki. 
5 
Wpisuje się jedynie w przypadku przyznania grantu na realizację zadania. 

6 
Wpisuje się jedynie w przypadku przyznania grantu na realizację zadania. 
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Stowarzyszenia _________________- (dokładny adres Biura) w terminie _______________ 

(wskazanie dokładnego terminu wraz z podaniem godzin funkcjonowania Biura). Przed 

udaniem się do Biura w celu podpisania umowy prosimy o telefoniczne uzgodnienie terminu 

wizyty z pracownikami Biura Stowarzyszenia, co pozwoli przyspieszyć procedurę 

przygotowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o powierzenie 

grantu. 

Warunkiem zawarcia umowy o powierzenie grantu jest osobiste stawiennictwo w Biurze oraz 

ustanowienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy o powierzenie grantu w postaci 

_______________ (wskazanie formy zabezpieczenia w postaci poręczenia albo weksla; w 

przypadku poręczenia w piśmie powinna znaleźć się informacja o obowiązkowym stawieniu 

się w Biurze poręczyciela).  Zabezpieczenie ustanawiane jest w Biurze, w obecności 

pracownika LGD. 

Grantobiorca podpisujący umowę o powierzenie grantu powinien przedstawić następujące 

dokumenty: 

1) dowód osobisty, wypis z właściwego rejestru lub inny dokument pozwalający bez 

wątpienia zidentyfikować grantobiorcę lub umocowanie osoby działającej w jej 

imieniu, 

2) ___________________
7
. 

 

Załącznik: 

1. Kopia uchwały z dnia ____ nr _____ (oznaczenie uchwały dotyczącej oceny zadania, 

którego dotyczy to pismo). 

2. Projekt umowy o powierzeniu grantu
8
. 

3. Procedura realizacji projektów grantowych lub jej wycinek określający zasady 

przeprowadzania kontroli realizacji Zadania. 

 

 

___________________ 

(podpisy osób upoważnionych 

  do reprezentowania LGD) 

 

                                                           
7
 Wpisać dokumenty, których przedłożenie jest wymagane do podpisania umowy. W przypadku, gdy wniosek o 

przyznanie grantu został złożony przez osobę, która nie była upoważniona do występowania w imieniu 

grantobiorcy (np. brak pełnomocnictwa, niepełna reprezentacja osoby prawnej, przekroczenie uprawnień 

przedstawiciela wnioskodawcy), wymaganym dokumentem jest pisemne zatwierdzenie przez wnioskodawcę 

czynności polegającej na złożeniu wniosku o wybór grantobiorcy. Zatwierdzenie powinno zostać podpisane 

przez osoby upoważnione do reprezentowania wnioskodawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wnioskodawcy. 
8
 Załącza się tyko, gdy pismo adresowane jest do grantobiorcy, którego zadanie zostało wybrane do realizacji. 

Dołączony do pisma projekt umowy o powierzenie grantu zawiera również zestawienie rzeczowo finansowe 

oraz wzór sprawozdania z realizacji Zadania, stanowiące załączniki do tej umowy a także Procedurę realizacji 

projektów grantowych lub co najmniej jej wycinek dotyczący zasad kontroli realizacji zadania. Projekt umowy i 

załączniki są wypełniane przed wysłaniem do grantobiorcy przez Biuro (umowa zawiera dane grantobiorcy, oraz 

uzupełnione zestawienie rzeczowo-finansowe). 
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