
Małe granty – można pozyskać 8000 zł dla sołectwa (II nabór) 

Przekazujemy informację o II naborze w konkursu grantowego ogłoszonego przez Marszałka 

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Aktywne sołectwo może uzyskać 8000 zł dofinansowania 

na inwestycję. Niestety gmina może zgłosić tylko jeden pomysł, dlatego dokonamy wyboru w oparciu 

o kryteria konkursowe. Ze względu na krótkie terminy wskazany jest pośpiech. Zapraszamy do 

udziału!  

1. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił konkurs „Małe Granty sołeckie 

Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” w 2018 roku.  

2. Każda gmina może do niego zgłosić jedną inicjatywę (mały projekt inwestycyjny) zaproponowaną 

przez tylko jedno sołectwo.  Pula środków wynosi 143 tys. złotych. Z naboru wyłączone są sołectwa, 

które w 2017 lub 2018 roku otrzymały mały grant. 

3. Maksymalne dofinansowanie ze środków Urzędu Marszałkowskiego wynosi 8000 zł. Wkład własny 

nie jest wymagany.   

4. Inicjatywę należy zrealizować w terminie do 7 listopada br. Decyzja o przyznaniu wsparcia zapadnie 

do 30 września 2018 r.  

5. Inicjatywa musi dotyczyć inwestycji (zakup i ewentualny montaż środków trwałych lub innych 
składników majątku) na terenie sołectwa i mieć na celu zwiększenie poziomu zaangażowania 
społeczności lokalnej w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu, wpływać na poprawę jakości 
życia mieszkańców wsi, stwarzać nowe możliwości i perspektywy rozwoju dla lokalnej społeczności, 
wpływać na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego.   
 
6. Inicjatywa musi być realizowana na nieruchomości należącej do Gminy Gołdap lub co do której 
Gminy Gołdap ma prawo do dysponowania na cele określone w inicjatywie przez okres 5 lat od 
zrealizowania przedsięwzięcia.                                                           
 
7. Inicjatywa nie może obejmować w elementów takich jak: oczyszczanie stawów i zbiorników 

wodnych oraz ich zagospodarowania; budowa, modernizacja i remont dróg, chodników, ciągów 

pieszo-jezdnych; fontanny; wydatki bieżące lub nieinwestycyjnie; modernizacja lub remont  

i wyposażenie budynków. 

8. Inicjatywa musi mieć poparcie społeczne oraz zostać zatwierdzona przez zebranie wiejskie. 

9. Więcej informacji (w tym regulamin oraz wzór wniosku) znajduje się na Stronie Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego http://warmia.mazury.pl/obszary-

wiejskie/aktualnosci/2670-dzialania-w-solectwach-z-samorzadowym-wsparciem 

Zasady wyboru inicjatywy do konkursu „Małe Granty sołeckie Marszałka Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego” 

1. Każde z sołectw może zgłosić jedną propozycję inwestycji, opisując ją zgodnie z załączonym 

formularzem i składając podpisany przez sołtysa wniosek w Punkcie Obsługi Mieszkańca Urzędu 

Miejskiego w Gołdapi w terminie do 11 lipca 2018 do godz. 15:00. Do wniosku musi zostać dołączona 

uchwała zebrania wiejskiego potwierdzająca wybór propozycji przedsięwzięcia inwestycyjnego. 

Inicjatywę należy zgłosić na formularzu dostępnym na stronie www.goldap.pl. 



2. Propozycje ocenią wskazani przez Burmistrza Gołdapi  pracownicy Urzędu Miejskiego w Gołdapi 

zgodnie z zasadami konkursu „Małe Granty sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego (II nabór)” w 2018 roku. 
 

Wybrane kryteria oceny merytorycznej: 

- przedsięwzięcie inwestycyjne ma na celu zwiększenie poziomu zaangażowania społeczności lokalnej   

w realizację przedsięwzięć w swoim otoczeniu (0-5 pkt), 

- przedsięwzięcie  inwestycyjne  zakłada  nieodpłatny  wkład  pracy  własnej  mieszkańców (0-5 pkt), 

- przedsięwzięcie inwestycyjne wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców wsi (0-5 pkt), 

- przedsięwzięcie inwestycyjne jest atrakcyjne i oryginalne w wymiarze lokalnym (0-5 pkt), 

- przedsięwzięcie inwestycyjne stwarza nowe możliwości i perspektywy rozwoju dla lokalnej 

społeczności (0-5 pkt),  

- przedsięwzięcie inwestycyjne wpływa na zachowanie i rozwijanie krajobrazu wiejskiego (0-5 pkt), 

- przedsięwzięcie inwestycyjne stanowi realizację potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną (0-5 

pkt), 

- przedsięwzięcie inwestycyjne wpisuje się w charakter danej miejscowości (0-5 pkt), 

- uzasadnienie wydatków przedsięwzięcia, ich racjonalność i efektywność  (0-5 pkt), 

-rezultaty realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego wskazują na zasadność wykonania zadania (0-5 

pkt). 

3. Trzy propozycje o najwyższej ocenie punktowej zostaną przedstawione Burmistrzowi Gołdapi do 

dnia 13 lipca. Decyzja Burmistrza Gołdapi jest ostateczna. Sołtys sołectwa, którego propozycję 

wybrano, zostanie niezwłocznie powiadomiony telefonicznie. 

4. Urząd Miejski w Gołdapi wskaże zakres uzupełnienia wniosku. Po uzupełnieniu, edytowalną wersję 

elektroniczną wybranej propozycji należy w terminie do 17 lipca do godz. 14:00 przesłać na adres 

pom@goldap.pl wraz z wizualizacją planowanej inwestycji. 

5. Wybór propozycji przez Burmistrza Gołdapi, a także złożenie przez Gminę Gołdap wniosku  

w Urzędzie Marszałkowskim nie oznaczają przyznania dofinasowania. 
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Opracował: Bartosz Cieśluk 


