
2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność" w zakresie projektów grantowych. 
Wsparcie to obejmuje następujące zakresy operacji:
- Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.
-  Wzmocnienie  kapitału  społecznego,  w  tym  przez  podnoszenie  wiedzy  społeczności  lokalnej  w 
zakresie  ochrony  środowiska  i  zmian  klimatycznych,  także  z  wykorzystaniem  rozwiązań 
innowacyjnych.

Projekty grantowe to nowy instrument w ramach wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju tym 
samym dosyć trudno jest określić precyzyjnie ramy jakie powinny regulować ten proces wdrażania  
LSR.  Najbliższym  instrumentem  z  poprzedniego  okresu  wdrażania  do  projektów  grantowych  są 
działania  w ramach  „Małych  Projektów”,  których  wysokość  dofinansowania  jak  również  zakresy 
tematyczne odpowiadają planowanym interwencjom w ramach projektów grantowych. W poprzednim 
okresie programowania działanie „Małe projekty” cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
wnioskodawców z obszaru LGD ”Ziemia Zamojska”. Ogłoszono 8 naborów wniosków, w których 
złożono 77 wniosków o przyznanie pomocy finansowej i aż 67 projektów otrzymało dofinansowanie. 
Określając sposób wyboru tych operacji uwzględniono również informacje pozyskane od lokalnego 
środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem sektora organizacji pozarządowych. Bariery rozwojowe 
tych instytucji to głownie braki finansowe (7 z 9 ankietowanych podmiotów wskazało ten problem) 
Następne trudności w kolejności to: małe zaangażowanie mieszkańców w działalność instytucji, braki 
kadrowe, brak zaangażowania społecznego brak prawdziwych liderów społecznych.

Realizacja  projektów  grantowych  przez  Lokalną  Grupę  Działania  „Ziemia  Zamojska”  w 
ramach wdrażania LSR z jednej strony służyć  ma uzyskaniu określonych celów LSR, ale również 
wartością  dodaną  małych  grantów  ma  być  wzmocnienie  lokalnego  środowiska  NGO  i  impuls 
rozwojowy pozwalający na pokonanie większości barier, z którymi spotykają się na dzień dzisiejszy.  

W związku z powyższym LGD „Ziemia Zamojska” zakłada w tym zakresie wydatkowanie 
440 000 zł. Kwoty dofinansowania poszczególnych przedsięwzięć grantowych będą nie mniejsze niż 5 
tys. zł oraz nie wyższe niż 50 tys. zł, a limit pomocy na jednego grantobiorcę wynosić będzie 100 tys.  
zł  w okresie  realizacji  Programu.  Tak szeroki  wachlarz  od  kwoty minimalnej  „grantu” do  kwoty 
maksymalnej  pozwoli  na  zaangażowanie  się  w  pozyskiwanie  tych  środków zarówno  podmiotów 
małych jak i tych większych z potencjałem organizacyjno-finansowym. Minimalny poziom finansowy 
jaki  będą musiały zapewnić podmioty ubiegające się o granty wynosić będzie 20% (w przypadku 
pozostałych  podmiotów)  natomiast  jednostki  sektora  finansów  publicznych  będą  mogły  uzyskać 
wsparcie nie wyższe niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Biorąc jednak pod uwagę chęć udzielenia 
jak największej ilości „grantów” premiowane będą projekty,  w których wnioskodawcy zadeklarują 
większy wkład własny niż minimalnie wymagany. Intensywność pomocy dla wszystkich podmiotów 
wnioskujących w ramach grantów wynosić będzie 95% kosztów kwalifikowalnych. Minimalny wkład 
własny jaki będą musiały zapewnić podmioty ubiegające się o granty wynosić będzie 5%.

Zakłada się również, że preferowane będą „granty” w których wkład własny grantobiorców 
będzie  wniesiony  w  postaci  pieniężnej.  Założenie  takie  zapewni  racjonalne  planowanie  przez 
wnioskodawców  budżetów  projektów  jak  również  wpłynie  pozytywnie  na  transparentność 
wydatkowania  przyznawanych  środków  publicznych.  Ponadto  takie  działanie  zwiększy  trwałość 
uzyskiwanych rezultatów w związku z faktem, że angażowanie środków własnych wymuszać będzie 
większą  dbałość  wnioskodawców  o  wytworzone  produkty  oraz  osiągnięte  w  remach  projektu 
rezultaty.  Aspekt  ten jest  również bardzo ważny w przypadku  organizacji  NGO,  gdyż  wymuszać 
będzie  na  tych  podmiotach  aktywność  w  zakresie  samodzielnego  pozyskiwania  środków  na 
działalność  statutową.  Fundraising  jest  obecnie  bardzo  pożądana  zdolnością  wśród  organizacji  
trzeciego sektora. Wartość dodana w postaci planowego, etycznego i skutecznego zbieranie pieniędzy,  
które mają służyć dobru wspólnemu i realizacji celów statutowych organizacji będzie silną podstawą 
do ich właściwego działania i rozwoju. Nabycie takich umiejętności niosło będzie za sobą trwałość  
tych  organizacji,  a  w  horyzoncie  długoczasowym  generować  będzie  aktywność  obywatelską 
mieszkańców obszaru i nowe miejsca pracy.


