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Ogłoszenie nr PG/18/2023 
z dnia 13.03.2023 r. o powierzenie grantu w ramach projektu grantowego pn. 

„Inteligentne wsie w Krainie św. Anny” 

w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Kraina  

św. Anny na lata 2014-2020. Zarząd Stowarzyszenia Kraina św. Anny realizujący Strategię Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 zwaną dalej LSR, finansowaną ze środków Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działający na obszarze gmin: Gogolin, Izbicko, Jemielnica, Krapkowice, 

Leśnica, Strzelce Opolskie, Tarnów Opolski, Ujazd, Walce, Zdzieszowice ogłasza nabór wniosków na powierzenie 

grantu:  

I. Zakres tematyczny operacji grantowej: 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowisk i zmian klimatycznych,  

także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych 

w ramach Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny 

Limit środków w ramach ogłaszanego naboru wynosi: 

5 000,00 EUR 
indykatywnie w przeliczeniu po kursie 4,00 PLN/EUR limit środków wynosi: 

20 000,00 PLN 

W ramach naboru wniosków na powierzenie grantu wsparciem objęta będzie operacja zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 6 

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 PROW na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 r. poz. 1570  

z późn. zm.), zwanego dalej rozporządzeniem. Zakres tematyczny odpowiada zapisom LSR Stowarzyszenia Kraina św. 

Anny na lata 2014-2020 poprzez realizację:  

Celu ogólnego 1.0: Atrakcyjna i aktywna Kraina św. Anny 

Celu szczegółowego 1.2:  Aktywizacja i edukacja społeczna i kulturalna oraz integracja wewnątrz  

i międzypokoleniowa mieszkańców Krainy św. Anny 

Przedsięwzięcia nr IV. Wzmocnienia kapitału społecznego. Poznaj Krainę św. Anny  

Wskaźnik produktu:  

1. Liczba przedsięwzięć typu: warsztaty, szkolenia, wizyt studyjnych sprzyjających aktywizacji  

i wzmacnianiu kapitału społecznego.  
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II. Termin i miejsce składania wniosków:   

 

od 28 marca do 12 kwietnia 2023 r. 

od poniedziałku do piątku (w dni robocze) w godzinach od 08.00 do 12.00  

w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny przy ul. Kilińskiego 1 (II piętro, pokój 228),  

47-303 Krapkowice 

O terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Kraina św. Anny. 

Wnioski złożone po terminie nie będą podlegały ocenie.  

Aktualny w trakcie naboru wniosek wraz z wymaganymi załącznikami oraz dokumentami niezbędnymi  

dla potwierdzenia spełnienia określonych kryteriów wyboru operacji (jeżeli dotyczy) należy złożyć bezpośrednio 

(osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w siedzibie Stowarzyszenia. Wnioski nadesławne 

pocztą tradycyjną lub elektroniczną, faksem, kurierem, nie będą podlegały ocenie. 

III. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania: 

Powierzenie grantu na realizację zadania grantowego jest przyznawane na operację w zakresie § 2 ust. 1 pkt 9 

rozrządzenia LSR - koncepcja inteligentnej wsi (Smart Village) 

Nazwa projektu grantowego: 

„Inteligentne wsie w Krainie św. Anny” 

IV. Zgodnie z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny o pomoc mogą ubiegać się podmioty:  

1. Organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną. 

2. Organizacje pozarządowe posiadające ułomną osobowość prawną – stowarzyszenia zwykłe.  

3. Jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. 

4. Jednostki sektora finansów publicznych. 

Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy nie mogą prowadzić działalności gospodarczej.  

V. Podstawowe wymogi formalne wniosku: 

1. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w generatorze wniosków dostępnym pod adresem www.annaland.pl 

– zakładka nabory, a następnie wydrukować wniosek zawierający numer kontrolny i złożyć w wersji papierowej 

(1 egz.) w biurze Stowarzyszenia Kraina św. Anny.  

2. Wszystkie załączniki należy opisać zgodnie z sekcją wniosku B.VI. Informacja o załącznikach w prawym 

górnym rogu dokumentu.  

3. Wniosek wraz z załącznikami stanowiącymi integralną jego część wniosku muszą być podpisane przez 

Wnioskodawcę lub Pełnomocnika.  

4. Za prawidłowe sporządzanie wniosku odpowiada Wnioskodawca. 

http://www.annaland.pl/
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VI. Forma wsparcia i ograniczenia wysokości kwoty pomocy:  

1. Pomoc na realizację operacji ma postać ryczałtu i płatna jest w dwóch transzach. 

2. Poziom dofinansowania (grupy docelowe): 

➢ 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury dla 

której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, 

➢ 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych podmiotów tj. osoby fizyczne, osoby prawne, 

organizacje pozarządowe, parafie, związki wyznaniowe i jednostki organizacyjne nie posiadającą osobowości 

prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.  

3. Limity wsparcia: 

a) Kwota dofinansowania wynosi: 4 000,00 zł 

b) Wartość realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych mikroprojektów nie może 

przekroczyć 20% danego projektu grantowego. 

c) W przypadku jednostek samorządu terytorialnego, instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka 

samorządu terytorialnego maksymalna kwota pomocy w ramach wniosku o przyznanie pomocy  

dla poddziałania 19.2 na realizację jednej operacji wynosi do kwoty: 4 000,00 zł (stanowiąca 100% kosztów 

kwalifikowalnych z czego: 63,63% to wkład EFRROW a 36,37% to wkład własny podmiotu ubiegającego 

się o przyznanie pomocy stanowiący publiczne środki krajowe tj. środki własne beneficjenta). 

d) W przypadku pozostałych podmiotów maksymalna kwota pomocy w ramach wniosku  o przyznanie pomocy 

dla poddziałania 19.2 na realizację jednej operacji wynosi do: 4 000,00 zł (stanowiąc 100 % kosztów 

kwalifikowalnych). 

e) Czas realizacji zadania grantowego (łącznie ze złożeniem wniosku o płatność) do dnia  31 maja 2024 r. 

VII. Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie wniosku o przyznanie pomocy wraz z niezbędnymi załącznikami w miejscu i w terminie wskazanym 

w ogłoszeniu. 

2. Operacja musi być zgodna: 

a) z zakresem tematycznym, 

b) z LSR Stowarzyszenia Kraina św. Anny, 

c) z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym zgodna z formą wsparcia oraz 

zgodna z warunkami udzielenia wsparcia określonymi w Rozporządzeniu. 

3. Operacja zostanie oceniona według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców. 

VIII. Kryteria wyboru operacji: 

Operacja będzie oceniana zgodnie z przyjętą Procedurą wyboru i oceny grantobiorców w ramach LSR.  

Aby operacja mogła zostać poddana ocenie według lokalnych kryteriów wyboru grantobiorców musi przejść 

pozytywnie wstępną weryfikację powierzenia grantu.  

Lp./ Kryterium Opis kryterium Punktacja 

1. Liczba partnerów 

zaangażowanych  

w opracowanie 

koncepcji SV 

Koncepcje, które 

przyczyniają się do 

ożywienia i aktywizacji 

społecznej mieszkańców. 

• brak wykazu i zaangażowania partnerów w tworzeniu koncepcji SV 0 pkt 

• wykazanie zaangażowania 3 partnerów w tworzeniu koncepcji SV 2 pkt 

• wykazanie zaangażowania 4 partnerów w tworzeniu koncepcji SV 4 pkt 

• wykazanie zaangażowania 5 i więcej partnerów w tworzeniu 

koncepcji SV 
6 pkt 
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IX. Informację o wymaganych dokumentach, potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

oraz kryteriów wyboru operacji: 

1. W przypadku tej samej liczby punktów po zastosowaniu z Regulaminu Rady art. 15 ust. 2 w następującej kolejności: 

(…)„c. Liczba partnerów zaangażowanych w opracowanie koncepcji SV, 

d. Partnerstwo sektorowe, 

e. Opracowanie koncepcji wraz z lokalną społecznością z obszaru objętego SV”(…), 

o kolejności na liście operacji wybranych do dofinansowania decyduje wcześniejsza data złożenia wniosku.  

2. Partnerstwo 

sektorowe 

Koncepcje SV, które 

przyczyniają się do 

trójsektorowości 

(udział sektora społecznego, 

gospodarczego i publicznego 

w opracowaniu koncepcji) 

• Nie przewidziano udziału partnera z sektora innego niż 

wnioskodawca w tworzeniu koncepcji SV. 
• Przewidziano udział 1 partnera z sektora innego niż wnioskodawca 

w tworzeniu koncepcji SV. 

• Przewidziano udział 2 partnerów z sektorów innych niż 

wnioskodawca w tworzeniu koncepcji SV. 

0 pkt 

 

3 pkt 

 

6 pkt 

3. Opracowanie 

koncepcji wraz z 

lokalną 

społecznością z 

obszaru objętego 

SV. 

Preferuje się projekty, 

angażujące lokalną 

społeczność w tworzenie 

koncepcji SV. 

• W opracowaniu koncepcji nie weźmie udziału lokalna społeczność.  

• W opracowaniu koncepcji zaangażowany zostanie Sołtys 

miejscowości. 

• W opracowaniu koncepcji zaangażowani zostaną co najmniej  

członkowie rady sołeckiej oraz sołtys. 

• W opracowaniu koncepcji zaangażowanych zostanie co najmniej  

10 mieszkańców, członkowie rady sołeckiej, sołtys oraz inne 

organizacje pozarządowe. 

0 pkt 

 

2 pkt 

 

4 pkt 

 

6 pkt 

4. Miejsce realizacji 

koncepcji SV 

Koncepcje realizowane  

w miejscowościach 

zamieszkiwanych przez 

mniej niż 5 tys. 

mieszkańców. Liczba 

mieszkańców na podstawie 

aktualnych danych gmin. 

• Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej powyżej 

5000 mieszkańców 
0 pkt 

• Operacja realizowana w miejscowości zamieszkiwanej przez mniej 

niż 5000 mieszkańców 
1 pkt 

5. Powiązanie 

wnioskodawcy z 

obszarem objętym 

koncepcją SV 

Preferuje się Grantobiorców 

mieszkających/posiadających 

swoją siedzibę na 

planowanym obszarze 

wdrażania koncepcji SV 

• Grantobiorca  posiada siedzibę poza terenem miejscowości objętej 

planowaną koncepcją SV  

• Grantobiorca  posiada siedzibę na terenie miejscowości objętej 

planowaną koncepcją SV 

0 pkt 

2 pkt 

6. W ramach 

opracowania 

koncepcji 

przewidziano 

różnorodne 

działania 

animacyjne lokalnej 

społeczności. 

Ocena za realizację działań 

animacyjnych w trakcie 

opracowywania koncepcji 

SV. 

• Grantobiorca nie wykazał działań animacyjnych dla lokalnej 

społeczności. 

• Grantobiorca zrealizuje w ramach opracowania koncepcji spotkania 

i/lub konsultacje i/lub wydarzenia wraz z udziałem lokalnej 

społeczności. 

0 pkt 

2 pkt 

• Grantobiorca zrealizuje w ramach opracowania koncepcji metody 

badawcze do przeprowadzenia diagnozy obszaru. 
4 pkt 

7. Obszar PGR Ocena oddziaływania  

• Siedziba Wnioskodawcy nie znajduje się na obszarze gminy, w 

której występowały tereny po PGR. 

• Siedziba Wnioskodawcy znajduje się na obszarze gminy, w której 

występowały tereny po PGR. 

0 pkt 

 

1 pkt 

8. Doświadczenie  
Ocena za realizację operacji 

ze środków zewnętrznych. 

• Jeżeli wnioskodawca nie udokumentuje realizacji działań na rzecz 

obszaru Kraina św. Anny w okresie do 4 lat przed dniem złożenia 

wniosku o powierzenie grantu. 

0 pkt 

• Jeżeli wnioskodawca udokumentuje realizację działań na rzecz 

obszaru  Kraina św. Anny w okresie do 4 lat przed dniem złożenia 

wniosku o powierzenie grantu. 

2 pkt 
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2. We wniosku w sekcji B.III. 4 należy wskazać uzasadnienie do poszczególnych kryteriów wyboru.  

3. Dokumenty obligatoryjne, które należy dołączyć do wniosku o przyznanie pomocy to: 

a) dokument potwierdzający, iż podmiot: 

• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza 

realizować, lub 

• posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, 

b) decyzja o wpisie producenta do ewidencji producentów lub wniosek o wpis do ewidencji producentów, o której 

mowa w przepisach o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji 

wniosków o przyznanie płatności lub zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacyjnym w ewidencji 

producentów, 

c) statut organizacji lub inny dokument potwierdzający osobowość danej jednostki, 

d) umowa partnerska z co najmniej jednym podmiotem, 

e) informacja z gminnej ewidencji ludności  o liczbie mieszkańców danego sołectwa, 

f) dokumenty uzasadniające przyjęty poziom cen dla danego zadania (w przypadku dóbr niestandardowych, które 

nie znajdują się w obrocie powszechnym). 

X. Informacje o miejscu udostępnienia LSR, formularza wniosku o udzielenie wsparcia, formularza wniosku 

o płatność oraz formularza umowy o udzielenie wsparcia: 

Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.annaland.pl w zakładce: Do pobrania: Dokumenty do pobrania  

A. Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalną na lata 2014-2020: LSR Stowarzyszenia 

Kraina św. Anny 26.10.2022 r. wersja nr 15.pdf (1,48MB) 

B. Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina św. Anny wraz z załącznikami dot. powierzenia grantu: 

Regulamin Rady Programowej z dn. 26.10.2022 r.pdf (327,22KB) 

• Załącznik nr 13 -  Procedura wyboru i oceny grantobiorców z dn. 26.10.2022 r.pdf (240,74KB)  

− Załącznik nr 1 do Procedury grantowej - Wzór Wniosku o powierzenie grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf 

(500,92KB) 

− Załącznik nr 2 do Procedury grantowej - Wzór Wniosku o rozliczenie grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf 

(522,21KB) 

− Załącznik nr 3 do Procedury grantowej - Wzór Umowy o powierzeniu grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf 

(452,78KB) 

• Załącznik nr 14  - Lokalne Kryteria wyboru operacji grantobiorców z dn. 26.10.2022 r.pdf (191,38KB) 

• Załącznik nr 15  - Wzór Karty wstępnej weryfikacji powierzenia grantu z dn. 26.10.2022 r.pdf (268,85KB) 

• Załącznik nr 16 - Wzór karty oceny operacji wg. lokalnych kryteriów dla grantobiorców z dn. 26.10.2022 r.pdf 

(129,56KB) 

 

Doradztwo udzielane jest pod numerem telefonu 77 44 67 130, 77 44 67 131  

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: n.bieganowska@annaland.pl. 

 

http://www.annaland.pl/
https://annaland.pl/45/21/dokumenty-do-pobrania.html
https://annaland.pl/download/attachment/8263/lsr-stowarzyszenia-kraina-sw-anny-26102022-r-wersja-nr-15.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8263/lsr-stowarzyszenia-kraina-sw-anny-26102022-r-wersja-nr-15.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8336/regulamin-rady-programowej-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8349/procedura-wyboru-i-oceny-grantobiorcow-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8353/wzor-wniosku-o-powierzenie-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8353/wzor-wniosku-o-powierzenie-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8354/wzor-wniosku-o-rozliczenie-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8354/wzor-wniosku-o-rozliczenie-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8345/wzor-umowy-o-powierzeniu-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8345/wzor-umowy-o-powierzeniu-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8350/lokalne-kryteria-wyboru-operacji-grantobiorcow-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8351/wzor-karty-wstepnej-weryfikacji-powierzenia-grantu-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8352/wzor-karty-oceny-operacji-wg-lokalnych-kryteriow-dla-grantobiorcow-z-dn-26102022-r.pdf
https://annaland.pl/download/attachment/8352/wzor-karty-oceny-operacji-wg-lokalnych-kryteriow-dla-grantobiorcow-z-dn-26102022-r.pdf
mailto:n.bieganowska@annaland.pl

