
Wniosek o przyznanie grantu 
z Lokalnego Funduszu Grantowego LGD „Dolina Soły”

I. Dane wniosku: (uzupełnia pracownik biura LGD „Dolina Soły”)

Numer wniosku

Data wpływu

Pieczęć LGD
Podpis osoby przyjmującej

II. Pomoc finansowa w postaci grantu z Lokalnego Funduszu Grantowego LGD „Dolina 
Soły”, o którą beneficjent ubiega się niniejszym wnioskiem, ma stanowić część wkładu 
własnego beneficjenta poniesionego w ramach realizacji operacji, o dofinansowanie której 
beneficjent występuje równolegle w ramach działania Małe Projekty PROW 2007-2013. 
Wniosek o przyznanie grantu z LFG jest integralnie związany z wnioskiem do PROW 2007-
2013 złożonym uprzednio lub równolegle podczas naboru prowadzonego przez LGD „Dolina 
Soły”.

Dane wniosku złożonego w ramach działania Małe Projekty PROW 2007-2013, do którego 
odnosi się wniosek o przyznanie grantu z LFG: (uzupełnia pracownik biura LGD „Dolina Soły”)

Numer wniosku złożonego 
w ramach działania 
„Małe Projekty”:
Data złożenia wniosku:
Nazwa operacji:



III. Dane Wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko/ 
Nazwa Wnioskodawcy:

Adres:

IV. Osoba upoważniona do kontaktu w imieniu wnioskodawcy:

Imię i nazwisko:
Adres:
Nr telefonu: Fax:
E-mail:

V. Dane operacji:

Tytuł operacji:

Data rozpoczęcia operacji: 

Czas trwania operacji 
(w miesiącach):
Całkowity koszt operacji:

Wkład własny beneficjenta:

w tym wkład finansowy:
w tym wkład niefinansowy:

Wnioskowana kwota 
z Lokalnego Funduszu Grantowego 
(max. 65 % wkładu finansowego)

VI. Opis operacji.
(Opis operacji - max. 2 strony A4) 

1.Opis planowanych zadań i działań, oraz zakładanych rezultatów operacji:

2. Zaangażowany personel, wolontariusze. Partnerzy projektu i ich rola:



3.  Na czym polega  innowacyjność  projektu  w skali  lokalnej?  Czy projekt  zawiera  nowatorskie w skali  lokalnej 
rozwiązania, działania? W jakim stopniu bazuje na oryginalnych, niestosowanych dotąd pomysłach?

4. W jakim zakresie projekt angażuje do współdziałania i aktywności społeczność lokalną?

5. Opis problemu społecznego, z którym związane są działania zaplanowane w projekcie:

6.  W  jaki  sposób  działania  projektu  stwarzają  perspektywę  trwałości  osiągniętych  rezultatów?  
Wskaż czynnik pro-rozwojowy projektu.

7. W jaki sposób projekt angażuje dzieci i młodzież? W jakim zakresie przyczynia się do ich społecznej aktywizacji?



8. Opis dotychczasowej działalności Beneficjenta:

9. Przedstawienie niefinansowego wkładu Beneficjenta w realizację projektu:

Niniejszym  wnioskuję  o  przyznanie  pomocy  finansowej  w  postaci  grantu  z  Lokalnego 
Funduszu  Grantowego  LGD  „Dolina  Soły”  w  kwocie  wskazanej  w  niniejszym  wniosku, 
zgodnie z powyżej przedstawionymi przeze mnie informacjami.

…................................ …......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…......................................
PODPIS WNIOSKODAWCY
LUB OSÓB 
REPREZENTUJACYCH 
WNIOSKODAWCĘ

Oświadczenie beneficjenta:

a) Oświadczam/y, że zapoznaliśmy się z Regulaminem Konkursu Grantowego Lokalnego Funduszu 
Grantowego  LGD  „Dolina  Soły”  i  akceptuję  bez  wyjątku  jego  zasady.  
b)  Przyjmuję  do wiadomości,  iż  pomoc finansowa przyznawana w postaci  grantu z  Lokalnego 
Funduszu  Grantowego  LGD „Dolina  Soły”  nie  pochodzi ze  środków Unii  Europejskiej  i  jest 
świadczona ze środków własnych Stowarzyszenia (z ofiarności jego członków).
c)  Oświadczam,  że  informacje  podane  w  niniejszym  wniosku  są  zgodne  z  prawdą  i  stanem 
faktycznym.

…................................ …......................................
MIEJSCOWOŚĆ, DATA

…......................................
PODPIS WNIOSKODAWCY
LUB OSÓB 
REPREZENTUJACYCH 
WNIOSKODAWCĘ


