
                                                                              
 

 
 

 
Wniosek o przyznanie grantu 

KONKURS NA MIKROGRANT 
realizowany w ramach Programu TalentA 2022 Polska 

 

 

CZĘŚĆ I – DANE PERSONALNE UCZESTNIKA KONKURSU: 

 

1. Imię i nazwisko 

 

 

 

2. Adres zamieszkania  

 

 

 

 

 

 

 

4. Telefon kontaktowy 

 

 

 

 

 

5. Adres e-mail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              
 

 
 

 

CZĘŚĆ II – INFORMACJE O PLANOWANYM GRANCIE 

 

 
TYTUŁ  

 

 

 
CEL OPERACJI 

 

 

 
OPIS GRANTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
GRUPY 

DOCELOWE 
 

 

 
 

MIEJSCE  
REALIZACJI 

OPERACJI 
 

 
WOJEWÓDZTWO 

  
POWIAT 

 

 
GMINA 

  
MIEJSCOWOŚĆ 

 

 
NUMER 

BUDYNKU 

 NUMER 
DZIAŁKI 

(dotyczy inwestycji 
trwale związanych 
z nieruchomością) 

 

 
 

PLANOWANY 
TERMIN 

REALIZACJI 
DZIAŁANIA 

 
 
 

 
TERMIN ROZPOCZĘCIA 
 

 

    
 

 
TERMIN ZAKOŃCZENIA 
 

 

 
 
 

 

 

 



                                                                              
 

 
 

CZĘŚĆ III – PLAN FINANSOWY 

 

RODZAJ WYDATKÓW 

 
Rodzaj wydatków Wartość netto (w zł) Wartość brutto (w zł) 

1.  Wydatki inwestycyjne   

2.  Wydatki nieinwestycyjne   

3.  Ogółem   

WNIOSKOWANA KWOTA DOTACJI  (w zł) 
 

 

ZESTAWIENIE WYDATKÓW: 

 
RODZAJ WYDATKU 

Jednostka 
miary 

Ilość Wartość netto Wartość brutto 

I. WYDATKI INWESTYCYJNE 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

Suma wydatków inwestycyjnych   

II. WYDATKI NIEINWESTYCYJNE 

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

Suma wydatków nieinwestycyjnych   

 

Łącznie I + II   

 



                                                                              
 

 
 

 

CZĘŚĆ IV – ZAŁĄCZNIKI 

 RODZAJ DOKUMENTU Liczba 

załączników 

1.  Dokumenty uzasadniające przyjęty poziom planowanych do poniesienia 

kosztów (oferty, wyceny, kosztorysy, itp.). 

 

2.  Dokumenty potwierdzające udział partnerów (np. umowy partnerskie, 

deklaracje współpracy, itp.) 

 

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 

CZĘŚĆ V – SPEŁNIENIE KRYTERIÓW WYBORU OPERACJI: 

 NAZWA KRYTERIUM UZASADNIENIE 

1.  Zasięg terytorialny grantu: 

 lokalny (miejscowość lub 

gmina) – 1 pkt 

 regionalny (powiat lub 

województwo) – 2 pkt 

 krajowy (cały kraj) – 3 pkt 

 

2.  Ukierunkowanie na wspieranie 

kobiet pracujących w rolnictwie, 

podnosząc ich wiedzę i rozwój 

osobisty (działania są pośrednio lub 

bezpośrednio skierowane do kobiet 

pracujących w rolnictwie). 

 Tak – 3 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Poziom zaangażowania lokalnej 

społeczności w realizację grantu: 

 Do 3 osób – 0 pkt 

 



                                                                              
 

 
 

3.  Poziom zaangażowania lokalnej 

społeczności w realizację grantu: 

 Do 3 osób – 0 pkt 

 Od 4 do 10 osób – 1 pkt 

 Od 11 do 20 osób – 2 pkt 

 Pow. 20 osób – 3 pkt 

 

4.  Innowacyjność grantu (pomysły 

dotychczas nierealizowane na 

obszarze wnioskodawcy): 

 Tak – 3 pkt 

 Nie – 0 pkt 

 

5.  Spójność i adekwatność wydatków 

oraz działań: 

 Wysoka  - 2 pkt. 

 Średnia – 1 pkt. 

 Niska – 0 pkt. 

 

6.  Liczba i rodzaj partnerów grantu:  

 Tylko wnioskodawca – 0 pkt. 

 Dwóch partnerów – 1 pkt 

(w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego 

dodatkowo 1 pkt. ) 

 Trzech  partnerów – 2 pkt 

(w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego 

dodatkowo 1 pkt. ) 

 Pow. 3 partnerów – 3 pkt.  

(w przypadku min. Jednego partnera 

instytucjonalnego  lub publicznego 

dodatkowo 1 pkt. ) 

 

7.  Ujęcie działań związanych 

z rolnictwem: 

 Brak działań – 0 pkt. 

 Jedno działanie – 1 pkt. 

 Dwa działania – 2 pkt. 

 Trzy i więcej działań – 3 pkt.  

 

8.  Promocja projektu TalentA: 

 Zawarcie informacji o projekcie 

oraz źródłach jego finansowania 

i partnerach – 3 pkt. 

 Brak informacji – 0 pkt. 

 



                                                                              
 

 
 

CZĘŚĆ VI – OŚWIADCZENIE: 

 

1. Zapoznałam się z Regulaminem Uczestnictwa w Konkursie i Akceptuje jego treść. 
 

2. Przyjmuję do wiadomości, że:  
 dane zawarte w niniejszym wniosku będą weryfikowane przez LGD „ZIEMIA 

PRZEMYSKA” oraz Corteva Agriscience.  
 złożenie nieprawdziwego oświadczenia może być potraktowane jako próba wyłudzenia 

środków rzeczowych i może podlegać powiadomieniu właściwych organów ścigania. 
 

3. Niniejszym oświadczam, że ww. dane są zgodne z prawdą i w przypadku wybrania grantu 

do finansowania zobowiązuję się do realizacji działań zawartych we wniosku o przyznanie grantu 

na zasadach określonych w umowie pomiędzy Realizatorem a Zwycięzcą.  

 

 

 

…………………………………………                                     ………………………………………… 
              Miejscowość, data                                                                                          Podpis  
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