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

04.02.2021 r.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
Nr 1/2021/OW

Lokalna Grupa Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, realizując Strategię Rozwoju
Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji
własnej (o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.)), w ramach poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach
przedsięwzięcia 1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu
środków zewnętrznych.
Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej,
jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania
wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie
www.lgdlubaczow.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.
Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww.
operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.
Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze
Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600
Lubaczów, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30, tel. 16 632 17 17, email:
lgd.lubaczow@gmail.com

I. Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:
4.02.2021 r. – 5.03.2021 r.
(dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30-15.30)
II. Miejsce składania zgłoszenia:
Biuro Lokalnej Grupy Działania Rozwój Ziemi Lubaczowskiej, ul. Mickiewicza 45, 37-600
Lubaczów
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III. Zakres tematyczny operacji:
WZMOCNIENIE KAPITAŁU SPOŁĘCZNEGO– W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA
1.2.3 INKUBATOR DOTACJI – UDZIELANIE INFORMACJI I WSPRACIE W
POZYSKIWANIU ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH
- zgodnie z zakresem operacji, o których mowa §2 ust. 1 pkt 1 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. z 2015 r., poz. 1570 z
późn. zm.)
W opisie zakresu tematycznego zamieszczonego w LSR wskazano, iż w wyniku operacji ma
być zrealizowane 6 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które powinny obejmować
organizacje: konferencji, szkolenia, warsztatu, spotkania, festynu, akcji społecznej, wyjazdu
studyjnego, doradztwa indywidualnego itp.
IV. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR:
Cel ogólny 1:

Aktywny i zdrowy styl życia przedsiębiorczych mieszkańców

Cel szczegółowy 1.2:

Wsparcie przedsiębiorczości społecznej i gospodarczej

Przedsięwzięcie 1.2.3:

Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.

V. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:
Wskaźnik produktu:
Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami - 6 szt. (np.: konferencje,
szkolenia, warsztaty, spotkania, festyny, akcje społeczne, wyjazd studyjny, doradztwo
indywidualne itp.)

VI.

Wysokość środków na realizację operacji i intensywność pomocy:

Wysokość środków na realizacje operacji własnej wynosi: 12500 EURO co przy
indykatywnym kursie 4 PLN/euro stanowi 50 000,00 zł.
Wsparcie udzielane jest w formie refundacji – do 90 % kosztów kwalifikowanych
VII. Termin realizacji
Nie dłużej niż 12-mcy od dnia podpisania umowy.
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VIII. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji:
1.2.3 Inkubator dotacji – udzielanie informacji i wsparcie w pozyskiwaniu środków
zewnętrznych.

KARTA OCENY OPERACJI
Kryteria dla przedsięwzięcia

Lp.

Liczba
punktów 1

Sposób obliczenia / wyjaśnienie
kryterium

1

Operacja przyczyni się do osiągnięcia wskaźnika produktu w
liczbie 6 spotkań informacyjnych, zakładanego do osiągnięcia w
ramach danego konkursu.

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

2

Operacja jest innowacyjna w zakresie określonym w LSR

0 lub 4

Na podstawie złożonego wniosku

0 lub 3

Na podstawie wydzielonej pozycji
w budżecie

0 lub 2

Na podstawie przedstawionych
dokumentów

0 lub 2

Na podstawie złożonego wniosku

0 lub 2

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 4

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

0 lub 3

Na podstawie oświadczenia i
przedstawionych dokumentów

W budżecie operacji zaplanowano min. 5% środków na działania
mające wpływ na ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu, związane z zakresem operacji
W ramach opisu operacji zaplanowano działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD w ramach LSR
Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10
punktów procentowych od wymaganego
Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków
1-posiada doświadczenie zgodne z zakresem planowanej operacji,
2- posiada kwalifikacje zgodne z zakresem planowanej operacji, 3posiada zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji, 4 wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować
Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku ma siedzibę i/lub ma
miejsce zamieszkania na obszarze LSR od co najmniej 12
miesięcy
Operacja będzie realizowana w partnerstwie podmiotów z różnych
sektorów

3
4
5

6

7
8

SUMA

X

Minimalny poziom procentowy uzyskanych punktów, których uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji: 40%.
Maksymalna liczba punktów 24.
Minimalna liczba punktów w ramach oceny według kryteriów wyboru, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji wynosi: 10 pkt.

1

Wartość punktową dla danego kryterium należy zaznaczyć w kółko, a w przypadku błędnego zaznaczenia należy przekreślić ocenę znakiem
„x” i obok złożyć podpis. W przypadku błędnego przekreślenia należy na prawym marginesie Karty, przy wierszu z danym kryterium, zapisać
wartość punktową dla danego kryterium, zaznaczyć ją w kółko i złożyć podpis.
* Pola zaciemnione uzupełnia Biuro LGD.
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IX.

Sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej, na
formularzu będącym Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu
osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do Biura LGD.
O przyjęciu decyduje data wpływu do Biura LGD.
X.

Informacja o wymaganych dokumentach:
- formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji
własnej LGD, znajduje się w Załączniku nr 1.
- załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych
uprawniających do ubiegania się o wsparcie zgodnie z uwagami zawartymi w Załączniku
nr 1.

