
  

 

 

 

 

REGULAMIN 

Konkursu małych dotacji Lokalnej Grupy Działania „Nasze Roztocze” 
 

I.  Założenia oraz cele Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze 

1. Organizatorem Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

„Nasze Roztocze”  z siedzibą w Zamościu przy ul. Peowiaków 92. 

2. Celem konkursu jest rozwój kapitału społecznego obszaru LGD „Nasze Roztocze” poprzez wsparcie inicjatyw 

służących aktywizacji mieszkańców, realizowanych przez organizacje pozarządowe z obszaru gmin 

członkowskich LGD.  

3. W ramach konkursu wspierane będą projekty z zakresu:   

a) aktywizacji młodzieży i seniorów w szczególności przez turystykę regionalną i sport, 

b) promocji postaw proekologicznych mieszkańców,  

c) rozwoju oraz promocji dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru. 

4. Wsparcie polega na udzieleniu dotacji dla projektów realizujących cele Konkursu i zgodnych z zakresami 

określonymi w pkt. 3. 

5. Minimalna wartość dotacji udzielonej w ramach konkursu wynosi 1 000,00 zł, maksymalna 2 000,00 zł.  

6. Termin realizacji projektów 01.01.2023r. – 30.09.2023r. 

7. Konkurs małych dotacji LGD Nasze Roztocze finansowany jest ze środków statutowych Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Nasze Roztocze” niebędących środkami publicznymi.  

8. Pula środków statutowych przeznaczonych na dotacje w Konkursie małych dotacji LGD Nasze Roztocze wynosi 

60 000,00 zł, przy czym w uzasadnionych przypadkach kwota ta może ulec zmianie. 
 

II. Zasady udziału w konkursie 

1. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych posiadających siedzibę na terenie gmin 

członkowskich LGD „Nasze Roztocze” tj. na terenie gminy Adamów, gminy Krasnobród, gminy Józefów, 

gminy Szczebrzeszyn, gminy Zwierzyniec lub wiejskiej gminy Zamość: 

a) stowarzyszeń zwykłych, klubów sportowych, uczniowskich klubów sportowych wpisanych w ewidencji 

prowadzonej przez Starostwo Powiatowe, 

b) Kół Gospodyń Wiejskich wpisanych do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez 

Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,  

c) stowarzyszeń i fundacji zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym z wyłączeniem lokalnych grup 

działania i lokalnych grup rybackich. 

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest poprawne wypełnienie formularza wniosku stanowiącego Załącznik               

nr 1 do Regulaminu oraz złożenie go w miejscu i terminie określonym w Regulaminie.  

3. W ramach konkursu organizacja pozarządowa może złożyć jeden wniosek. 

4. W przypadku złożenia większej liczby wniosków, ocenie podlegać będzie tylko pierwszy wniosek złożony przez 

daną organizację, pozostałe zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. 

5. W ramach konkursu wspierane będą jedynie projekty realizowane wyłącznie na obszarze gmin członkowskich 

LGD „Nasze Roztocze” i na rzecz mieszkańców tego obszaru. 

6. Zgłoszenie do konkursu oznacza akceptację warunków konkursu określonych w niniejszym Regulaminie.  
 

III. Tryb i termin składania wniosków 

1. Wnioski należy wypełnić elektronicznie, wydrukować i podpisać przez osoby upoważnione do reprezentowania 

organizacji, zgodnie z zapisami Statutu i rejestru, do którego wpisana jest organizacja. 

2. Uzupełnione formularze wniosków należy składać osobiście w Biurze LGD „Nasze Roztocze” mieszczącym się       

w Zamościu przy ul. Partyzantów 3/218 w terminie od 21.11.2022r. do 22.12.2022r. w godz. 8:00 – 15:00 

3. O terminowości złożenia projektu decyduje data wpływu do Biura LGD. 



  

 

 

 

 

4. Wnioski wypełnione i złożone niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu, jak również te, które wpłyną 

do Biura LGD po terminie określonym  w pkt. 2 zostaną pozostawione bez rozpatrzenia i nie będą mogły podlegać 

finansowaniu. 
 

IV.   Ocena wniosków  

1. Wnioski złożone w Konkursie małych dotacji LGD Nasze Roztocze będą podlegały ocenie przez Komisję 

konkursu powołaną Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia. 

2. Zadaniem Komisji konkursu będzie zapewnienie zgodnego z Regulaminem przebiegu konkursu, ocena i wybór 

projektów do dofinansowania oraz rozwiązywanie kwestii spornych. 

3. Ocena wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 30 dni od ostatniego dnia składania wniosków wskazanego                     

w pkt. III.2 Regulaminu. 

4. Od decyzji Komisji konkursu nie można się odwołać, jest ona ostateczna. 

5. O miejscu i terminie rozstrzygnięcia konkursu oraz podpisania umów, uczestnicy zostaną poinformowani mailowo 

lub telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej LGD. 
 

V.   Zasady przyznawania, zabezpieczania i wypłaty dotacji 

1. Po zakończeniu prac Komisji konkursu podejmowana jest decyzja o wyborze projektów, którym zostaną 

przyznane dotacje. 

2. Z wybranymi organizacjami pozarządowymi będą podpisywane umowy, których zabezpieczeniem będą weksle 

własne In blanco. 

3. Umowy będą podpisywane przez osoby upoważnione do reprezentowania wybranej organizacji, zgodnie                        

z zapisami Statutu i rejestru, do którego wpisana jest organizacja. 

4. Przyznane w konkursie dotacje zostaną wypłacone na rachunek bankowy organizacji pozarządowej w terminie 

do 30 dni od daty podpisania umowy.   
 

VI.   Warunki realizacji projektów  

1. Organizacje pozarządowe, których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach Konkursu małych dotacji 

LGD Nasze Roztocze zobowiązują się do: 

a) realizacji projektów zgodnie ze złożonymi wnioskami, 

b) wydatkowania środków finansowych w formie bezgotówkowej, zgodnie z zasadami kwalifikacji kosztów,                 

o których mowa w części VII. Regulaminu, 

c) dokumentowania realizacji projektów na potrzeby rozliczenia dotacji, 

d) informowania o pomocy finansowej uzyskanej od Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” 

w ramach Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze, zgodnie z częścią VIII. pkt. 1 Regulaminu  

e) udokumentowania realizacji projektu Sprawozdaniem z realizacji projektu, stanowiącym Załącznik nr 3 do 

Regulaminu, zawierającym:  

- dokumentację zrealizowanych w ramach projektu działań i ich efektów np. dokumentację fotograficzną, 

wydruki internetowe na temat projektu, itp.  

 - zestawienie wydatków i kopie dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków zgodnie  

     z zaplanowanym budżetem,  

2. Sprawozdanie z realizacji projektu powinno zostać złożone nie później niż w terminie 30 dni od daty zakończenia 

realizacji projektu. 

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze” zastrzega sobie możliwość kontroli realizowanego 

projektu oraz dokumentacji projektowej zarówno w czasie trwania projektu, jak i w okresie po jego zakończeniu. 

W związku z tym organizacje pozarządowe zobowiązują się udostępnić Organizatorowi lub upoważnionej przez 

niego osobie wgląd do wszelkich dokumentów związanych z projektem. 
 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

VII.  Zasady kwalifikacji wydatków  

1. Z otrzymanej dotacji można finansować wydatki, które są:  

a) niezbędne do realizacji projektu, tj. są spójne z zaplanowanymi działaniami,  

b) racjonalne i efektywne, tj. uwzględniają obowiązujące stawki rynkowe,  

c) przewidziane w budżecie projektu,  

d) poniesione na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,  

e) poniesione zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, 

f) poniesione w trakcie realizacji projektu, zgodnie z okresem wskazanym we wniosku. 

2. Ponoszone w ramach dotacji wydatki powinny być zapłacone przelewem za pośrednictwem rachunku 

bankowego wskazanego w Zaświadczeniu dołączonym do wniosku o dofinansowanie. 
3. Wydatki zapłacone gotówką nie będą kwalifikowane. 
4. Z otrzymanej dotacji nie można finansować:  

a) przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane,  

b) przedsięwzięć, które zakładają pobieranie opłat od uczestników,  

c) zakupu środków trwałych i wyposażenia, które nie są uzasadnione,  

d) kosztów niezwiązanych bezpośrednio z projektem,  

e) zakupu gadżetów promocyjnych,  

f) zakupu alkoholu do celów spożywczych,  

g) bezpośredniej pomocy dla osób fizycznych,  

h) wycieczek i wyjazdów poza obszar LGD „Nasze Roztocze”. 

5. W przypadku realizacji projektu o charakterze inwestycyjnym obejmującym zadania trwale związane                              

z nieruchomością, organizacja pozarządowa przedkłada dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania 

nieruchomością oraz zgodę właściciela nieruchomości na realizację inwestycji.  
 

VIII. Obowiązki informacyjne  

1. Organizacje pozarządowe, których projekty zostały wybrane do dofinansowania zobowiązują się do 

informowania, że projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Nasze Roztocze” poprzez zamieszczenie takiej informacji oraz logo Stowarzyszenia na materiałach                      

i informacjach dotyczących realizowanego projektu. 

2. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmiany w zapisach niniejszego Regulaminu oraz do 

wykorzystania danych organizacji biorących udział w konkursie na potrzeby promocji konkursu oraz działalności 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Nasze Roztocze”. 

3. Wszystkie organizacje, które zgłoszą swój udział w konkursie w przypadku zmian w  Regulaminie zostaną o nich 

powiadomione przez Organizatora mailowo lub telefonicznie. 

4. Organizator nie zwraca poniesionych przez organizacje pozarządowe kosztów przygotowania wniosku oraz 

dołączonych do niego załączników. 

 

IX. Dodatkowe informacje na temat konkursu 

Dodatkowe informacje na temat Konkursu małych dotacji LGD Nasze Roztocze można uzyskać w Biurze LGD,                         

ul. Partyzantów 3/218, 22-400 Zamość, tel. 510 203 858, e-mail : roztocze@lgdnaszeroztocze.pl oraz na stronie 

internetowej www.lgdnaszeroztocze.pl  

 

X. Załączniki do Regulaminu 

1. Załącznik nr 1 – Formularz wniosku o dofinansowanie 

2. Załącznik nr 2 - Umowa o dofinansowanie projektu 

3. Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z realizacji projektu 

mailto:roztocze@lgdnaszeroztocze.pl
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