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03/2018   
(nr kolejny ogłoszenia) 

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Dziedzictwo i Rozwój” informuje, że planuje 

realizację operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 

inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia,  

w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru 

realizacji takiej operacji. 

 

I. Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji:  30 dni od dnia ogłoszenia 

informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, tj. do 21 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia, 

które wpłyną do Stowarzyszenia po tym terminie nie będą uwzględniane. 

 

II. Miejsce i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:  

1. Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanej przez LGD Fiszce zgłoszenia 

zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (zwanej dalej 

Fiszką), której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia. 

2. Fiszkę należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub przez inną osobę upoważnioną, 

w formie papierowej bezpośrednio w Biurze LGD, ul. Wojska Polskiego 78 w Zwoleniu. 

Formularze nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą 

uwzględniane 

3. Fiszka powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do 

reprezentacji Wykonawcy. 

4. Fiszki nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane 

przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.  

5. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia Fiszki. Potwierdzenie zawiera datę złożenia oraz 

jest opatrzone pieczęcią LGD i podpisane przez osobę przyjmującą zgłoszenie. 

6. Pracownik LGD rejestruje składane Fiszki według kolejności ich wpływu. 

III. Zakres tematyczny: 

 

1. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń o charakterze 

integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” (§2 ust. 1 pkt 5 

Rozporządzenia 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.2017 poz. 772 z poźn.zm. ); 

 

2. Zakres tematyczny operacji przyczynia się do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD „Dziedzictwo i Rozwój” poprzez realizację celów i przedsięwzięć oraz osiągnięcie 

wskaźników produktu, rezultatu i oddziaływania: 

 

- Cel ogólny nr 2 Rozwój lokalnych inicjatyw elementem zrównoważonego rozwoju obszaru 

LSR; 

-Cel szczegółowy nr 2.3 Pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych inicjatyw; 



-Przedsięwzięcie 2.3.2 Inicjatywy integrujące i aktywizujące społeczność 

- Wskaźnik oddziaływania dla celu ogólnego 2- Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez 

poprawę warunków sprzyjających aktywności 

-Wskaźnik rezultatu dla celu szczegółowego 2.3- Liczba osób, które wzięły udział  

w wydarzeniach aktywizujących i integrujących mieszkańców 

-Wskaźnik produktu dla przedsięwzięcia 2.3.2 - Liczba wydarzeń integrujących i 

aktywizujących mieszkańców obszaru 

3. Realizacja operacji pt. Zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez organizację wydarzeń  

o charakterze integrującym i aktywizującym na terenie LGD „Dziedzictwo i Rozwój” 

obejmować będzie realizację minimum jednego ogólnodostępnego, niekomercyjnego  

wydarzenia dla około 300 uczestników. 

 

IV. Wysokość środków na realizację operacji: 

 

1. Wysokość dostępnych środków na realizację operacji wynosi 50 000 zł. 

2. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł. 

3. Intensywność wsparcia wynosi: 

 

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotów wykonujących działalność 

gospodarczą; 

-  63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostek sektora finansów publicznych;  

- 100% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych podmiotów aplikujących do LGD (na 

podstawie zapisów Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Dziedzictwo i Rozwój”, 

rozdział VI, str. 43). 

 

V. Kryteria wyboru projektów stanowią załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia. 

 

VI. Liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji- 23 pkt. 

VII. Wykaz dokumentów pozwalających ustalić, że podmiot zgłaszający chęć realizacji 

operacji jest uprawniony do wsparcia (zgodnie z załącznikiem nr 2 do Wytycznych nr 

6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie jednolitego i prawidłowego 

wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW 2014-2020, punkty I-V): 

 

1. Osoby fizyczne/ osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą: dokument 

tożsamości, dokument potwierdzający zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR, 

wydruk z CEiDG lub inny dokument potwierdzający, że miejsce oznaczone adresem, pod 
którym wykonywana jest działalność gospodarcza, wpisana w CEiDG znajduje się na obszarze 
wiejskim objętym LSR, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej w formie małego 
lub mikroprzedsiębiorstwa (o ile dotyczy). 
2. Osoby prawne/Jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym 

ustawa przyznaje zdolność prawną: statut, dokument określający lub potwierdzający 

zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim 

objętym LSR, oświadczenie o wykonywaniu działalności gospodarczej w formie małego lub 

mikroprzedsiębiorstwa (o ile dotyczy). 

3. Spółki cywilne: umowa spółki cywilnej, dokumenty - w zależności od formy prawnej 
wspólnika, wymienione w pkt 1-2. 
 

VIII. W przypadku spełnienia warunków określonych w p. VII, przez minimum 1 podmiot, 

w terminie 3 miesięcy od poinformowania podmiotów, które zgłosiły zamiar realizacji 

operacji, ogłoszony zostanie nabór wniosków, w zakresie, o którym mowa w p. III. 

 


