
 
 

Czy gmina nawiązując wymagane w kryteriach formalnych partnerstwo do realizacji 

programu grantowego musi wyłonić partnera zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11.07.2014 r. 

o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych 

w perspektywie finansowej 2014-2020? 

Regulamin konkursu nie zobowiązuje Państwa do wyboru Partnera zgodnie z art. 33. ustawy 

wdrożeniowej. Regulamin wskazuje również, że przy ponoszeniu wydatków w ramach grantu 

nie stosuje się Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu 

Spójności na lata 2014-2020, które to Wytyczne wskazują, że wybór partnerów w projekcie 

następuje zgodnie z art. 33 ustawy wdrożeniowej. Zatem wymagania konkursu grantowego 

nie nakładają na Państwa takiego obowiązku, chyba że z innych względów są Państwo 

zobowiązani do stosowania przy wyborze partnera art. 33 ww. ustawy. 

 

Czy gmina może tworzyć partnerstwo z własnymi jednostkami organizacyjnymi 

np. Ośrodek Pomocy Społecznej, Centrum Kultury? 

Tak, gmina może tworzyć partnerstwo z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego, 

które są jej jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi. 

 

Czy na etapie składania wniosku gmina musi mieć podjętą uchwałę, o której mowa 

w Etapie I rozdziału Partnerstwo na rzecz LOWE dokumentu Model funkcjonowania LOWE? 

Na etapie składania wniosku nie jest wymagana uchwała gminy w sprawie powołania LOWE, 

ale wymagane jest zawarcie porozumienia o powołaniu partnerstwa lokalnego na rzecz 

uczenia się osób dorosłych w społeczności lokalnej, które to porozumienie w przypadku 

uzyskania grantu i tworzenia LOWE, będzie załącznikiem do uchwały gminy w sprawie 

powołania LOWE. 

 

Czy termin składania wniosków „do 5 marca 2020 r.” oznacza, że do tego dnia wniosek 

musi się u Państwa znaleźć czy też liczy się data stempla pocztowego, a wniosek może 

wpłynąć do Państwa później? 

Do 5 marca 2020 r. do godziny 15:30 wniosek musi zostać złożony (a nie wysłany) tzn. że jeśli 

planują Państwo wysłać wniosek pocztą/kurierem należy to uczynić wcześniej tak, aby do 5 

marca do godz. 15:30 wniosek dotarł do jednego z biur, w których można składać wnioski. 


