
 
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 –Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

 
 

  Załącznik Nr 15 do Regulaminu Powierzania Grantów 

 

Wykaz oznaczenia pism oraz pozostałych dokumentów do obsługi wniosku o powierzenie grantu na 
realizację zadań służących osiągnięciu celu Projektu Grantowego realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” –  w ramach działania: 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie 

19.2 : „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność”  - Realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez  Społeczność  (LSR)  

na lata 2016-2022  
dla obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

 
 

Lp. Symbol dokumentu Nazwa 

Ogłoszenie o naborze - Wniosek  

1. 
BOWH/O/PG/numer 

projektu grantowego/rok 
Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu  

2. 

BOWH/PG/numer 

projektu 

grantowego/kolejny 

numer wniosku /rok 

Wniosek o powierzenie grantu 

3. 
BOWH/R/numer 

kolejny/rok  

Pisma Zarządu do Przewodniczącego Rady przekazujące 

dokumentację i wnioski do oceny Rady . 

4. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu 

grantowego/Wn/1/ 

/kolejny numer 

wniosku/rok 

Pismo do Wnioskodawcy informujące o wyborze zadania do 

realizacji lub nie wyborze zadania do realizacji wraz z załączoną 

Uchwałą Rady wraz z możliwością złożenia odwołania. 

5. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu 

grantowego/Wn/2/ 

/kolejny numer 

wniosku/rok 

Odwołania od decyzji Rady i oznaczenie pisma Zarządu 

przekazujące odwołanie Przewodniczącemu Rady. 

6. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu 

grantowego/Wn/3/ 

/kolejny numer 

wniosku/rok 

Pismo do Wnioskodawcy informujące o wyborze zadania do 

realizacji lub nie wyborze zadania do realizacji wraz z załączoną 

Uchwałą Rady po rozpatrzeniu odwołania 

7. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu 

grantowego/Wn/4/ 

/kolejny numer 

wniosku/rok 

Pismo do Wnioskodawcy zapraszające na podpisanie Umowy o 

powierzenie grantu. 

8. 

BOWH/PG/numer 

Projektu grantowego/ 

U/kolejny numer 

Numer umowy powierzenia grantu  



umowy/ /kolejny numer 

wniosku/rok 

9. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu 

grantowego/Wn/5/ 

/kolejny numer 

wniosku/rok. 

Pismo do Wnioskodawcy informujące o kontroli i oznaczenie 

protokołu z kontroli. 

10. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu grantowego 

/RS/1/ /kolejny numer 

wniosku/rok. 

Wniosek o rozliczenie grantu i Sprawozdanie Grantobiorcy z 

realizacji zadania  

11. 

BOWH/PG/ numer 

Projektu grantowego 

/RS/2/ /kolejny numer 

wniosku/rok. 

Karta weryfikacji wniosku o rozliczenie grantu i sprawozdania z 

realizacji zadania 

12 

BOWH/PG/ numer 

Projektu grantowego 

/RS/3/ /kolejny numer 

wniosku/rok. 

Pismo do Grantobiorcy o dokonanie uzupełnienie Wniosku o 

rozliczenie lub/i sprawozdania z realizacji zadania 

13.  

BOWH/PG/ numer 

Projektu grantowego 

/RS/4/ /kolejny numer 

wniosku/rok. 

Pismo do Grantobiorcy w sprawie zatwierdzenia, bądź nie 

zatwierdzenia Wniosku o rozliczenie grantu i/lub sprawozdania. 

Pismo w sprawie rozwiązania umowy i zwrotu środków. 

14. 
BOWH/PG/numer 

projektu grantowego/rok 

Pismo do Samorządu Województwa – przekazanie dokumentacji 

w wyboru grantobiorców 

14a  

BOWH/PG/ numer 

Projektu grantowego /   

P/ /kolejny numer 

Inne pisma do Grantobiorcy związane z realizacją zadania. 

Dokumentacja Rady z oceny wniosków 

15. BOWH/R/numer 

posiedzenia- cyfry 

rzymskie /numer kolejny 

uchwały/rok 

Uchwała Rady o wybraniu/niewybraniu zadania(Grantobiorcy) 

 16. BOWH/R/P/numer 

posiedzenia –cyfry 

rzymskie/numer kolejny 

protokołu/rok 

Protokół z posiedzenia Rady 

17.            

BOWH/R/LW/numer 

posiedzenia – cyfry 

rzymskie/numer kolejny 

listy/rok 

Lista zadań – grantobiorców wybranych do powierzenia grantów 

18. BOWH/R/LN/numer 

posiedzenia-cyfry 

rzymskie/numer kolejny 

listy/rok 

Lista zadań niewybranych do powierzenia grantów 

Inne pisma / dokumenty związane z projektami grantowymi 

 



19. BOWH/PG/numer 

pisma/rok 
 

 


