
 

Formularz proponowanych zmian w dokumentach  Stowarzyszenia LGD „Kraina Dinozaurów” 

Nazwa dokumentu: Umowa o powierzenie grantu nr….. 

utworzono załącznik 7a Umowa o powierzenie grantu na opracowanie koncepcji inteligentnych wsi nr……  

 

Obecny zapis:  

§ 3 

Wysokość przyznanego grantu  

2. Grant, o którym mowa w ust.1, będzie przekazany 

jako zaliczka na konto – 50% wnioskowanej kwoty po 

podpisaniu umowy z LGD „Kraina Dinozaurów”. 

Pozostała kwota, tj. 50% przyznanej kwoty (po 

dokonaniu ewentualnych obniżeń i potrąceń 

wynikających z rozliczenia), zostanie wypłacona po 

złożeniu zaakceptowanego przez LGD wniosku o 

płatność. 

 § 8 

Obowiązki sprawozdawcze 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do przedstawienia 

LGD informacji na temat postępu w realizacji zadania 

w ciągu 5 dni od upływu połowy okresu realizacji 

zadania. Wzór informacji zostanie przekazany przez 

LGD. 

 

§ 13 

Zakaz zbywania rzeczy zakupionych z środków 

przeznaczonych na zadania  

Grantobiorca zobowiązuje się do niezbywania 

związanych z realizacja zadania rzeczy zakupionych 

ze środków pochodzących z grantu przez okres 5 lat 

od dnia wypłaty płatności końcowej beneficjenta – 

LGD „Kraina Dinozaurów”, nie wcześniej niż do dnia 

___________________. W przypadku wcześniejszego 

zbycia rzeczy, Grantobiorca zobowiązany będzie do 

zwrotu środków, jakie wydatkował na nabycie takowej 

rzeczy.  

 

 

Proponowana zmiana:  

§ 3 

Wysokość przyznanego grantu  

2. Grant, o którym mowa w ust.1, będzie przekazany 

w formie ryczałtu  100% wnioskowanej kwoty po 

podpisaniu umowy z LGD „Kraina Dinozaurów”. 

 

  
 

 

 

§ 8 

Obowiązki sprawozdawcze 

1. Grantobiorca zobowiązuje się do przedstawienia 

LGD informacji na temat postępu w realizacji zadania 

w ciągu 5 dni po zakończeniu okresu realizacji 

zadania. Wzór informacji zostanie przekazany przez 

LGD. 

 

 

 

Skreśla się  w całości :  § 13 - Zakaz zbywania rzeczy 

zakupionych z środków przeznaczonych na zadania  

 

 

  

 

Jaki jest cel zmiany  zapisu, uzasadnienie konieczności wprowadzenia zmiany:  Wytyczne 11/2/ 2022 w 

zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z 

realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla 

rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 

 

Dane zgłaszającego zmianę: Zarząd  Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów” 

Kontakt (adres, telefon, adres e-mail) ul. Słowackiego 18 , 46-053 Ozimek, 77 465 12 13, 605 052 777 

krainadino@onet.eu 

Inne wnioski, uwagi:  

 

…………………………………………………………………………………..  

data       14.07.2022 r.                                                               podpis  

 


