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C. SŁOWNIK POJĘĆ 

Użyte w niniejszych procedurach zwroty oznaczają: 

1.  LGD – Lokalną Grupę Działania, 

2.  Zarząd – Zarząd LGD, 

3.  Rada – Rada LGD, organ decyzyjny, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór 

operacji oraz ustalanie kwoty wsparcia o której mowa w art. 4 ust. 3 pkt 4 ustawy RLKS, 

4.  SW – Samorząd Województwa, którego Zarząd zawarł z LGD umowę ramową, 

5.  Grantobiorca – podmiot publiczny albo prywatny, inny niż LGD, wybrany w drodze 

otwartego naboru ogłoszonego przez LGD, któremu LGD powierzy środki finansowe na realizację 

zadań w ramach projektu grantowego, zgodnie z art. 35 ust. 3 ustawy w zakresie polityki spójności 

6.  Wniosek – wniosek o udzielenie grantu - na operację w zakresie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje realizowane przez 

podmioty inne niż LGD, 

7.  Operacja – projekt objęty wnioskiem o udzielenie grantu, 

8.  Nabór – przeprowadzany przez LGD nabór wniosków o powierzenie grantów 

9.  Wnioskodawca – podmiot ubiegający się o wsparcie na operację w zakresie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach PROW 2014-2020 na operacje 

realizowane przez podmioty inne niż LGD, 

10.  LSR – strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność obowiązująca w LGD, 

11.  Aplikacja – aplikacja do obsługi naborów za pośrednictwem której przeprowadzany jest 

nabór, dokonywana jest ocena operacji i odbywa się komunikacja z grantobiorcą, 

12.  Generator wniosków – system umożliwiający przygotowanie lub/i złożenie wniosku o 

udzielenie wsparcia na operację, działający w ramach Aplikacji, 

13.  Umowa o powierzeniu grantu – umowa zawierana miedzy grantobiorcą a beneficjentem 

projektu grantowego (LGD), o której mowa w art. 35 ust 6 ustawy w zakresie polityki spójności 

14.  Ustawa RLKS – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej 

społeczności (Dz. U. poz. 378); 

15.  Ustawa w zakresie polityki spójności – ustawa z dnia 11.07.2014 r. o zasadach realizacji 

programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 

(Dz.U. 2014.1146 z późn. zm.). 

16.  Rozporządzenie LSR – rozporządzenie 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. 

poz. 1570); 

 

 


