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INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

NR 1/2018/OW 

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze Jeziorsko” realizując Lokalną Strategię 

Rozwoju (LSR) ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informuje 

o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015r. 

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”. 

 

Uwaga: Operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania – Przymierze 

Jeziorsko” 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.przymierzejeziorsko.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. Jeżeli chociaż jeden 

podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia zgłosi zamiar realizacji ww. operacji, LGD w terminie 

3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w zakresie zgodnym z zakresem planowanej operacji własnej.  

 

I. Termin i miejsce składania formularzy zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi 

operacji własnej: 

 Termin: od 03.05.2018r. do 01.06.2018r. 

 Godz. składania: od 10:00 do 14:00 w siedzibie Biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa 

Działania – Przymierze Jeziorsko”, ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta. 

 

II. Zakres tematyczny:  

 

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (§2 

ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia LSR). 

 

III. Cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR, które będzie realizować operacja własna:  

 

Cel ogólny: 2.0 - Wzmocnienie i wykorzystanie potencjału społecznego na rzecz obszaru LGD. 

 

Cel szczegółowy: 2.3 - Edukacja jako element budowania postaw proekologicznych. 

 

Przedsięwzięcie: 2.3.A.1 - Działania służące wzmocnieniu kapitału społecznego w zakresie ochrony 

środowiska oraz wspieranie inicjatyw służących przeciwdziałaniu zmianom klimatu. 

 

IV. Planowane do osiągnięcia w wyniku realizacji operacji własnej wskaźniki:  

 

Wskaźnik produktu: W2.3.A.1 - Liczba zorganizowanych szkoleń, warsztatów, spotkań 

informacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych – 1 szt. 

 

http://www.przymierzejeziorsko.pl/


 

                                                                   
Wskaźnik rezultatu: W2.3.A - Liczba osób uczestniczących w szkoleniach, warsztatach tematycznych, 

spotkaniach informacyjnych w zakresie ekologii, ochrony środowiska, zasobów przyrodniczych – nie 

mniej niż 10 osób.  

 

V. Wysokość środków na realizację operacji:  

 

Maksymalna wysokość pomocy wynosi do 50 tys. zł, a intensywność 90% wartości kosztów 

kwalifikowalnych, zgodnie z §15 ust. 7 pkt. 2 Rozporządzenia LSR. 

VI. Kryteria wyboru projektów. 

Dostępne są na stronie internetowej www.przymierzejeziorsko.pl  

Średnia arytmetyczna z ważnych Kart Oceny Zgodności Operacji z Lokalnymi Kryteriami musi 

osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji wynikającej 

z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

 

VII.  Wymagania dotyczące podmiotu zgłaszającego zamiar realizacji operacji:  

 

Podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji musi być uprawniony do wsparcia, tj.: 

 

 spełnić warunki oceny zgodności z LSR,  

 osiągnąć minimalny próg punktowy wynoszący 20% łącznej maksymalnej punktacji 

wynikającej z lokalnych kryteriów wyboru dla danego typu operacji. 

 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji należy składać na odpowiednim formularzu (będącym 

Załącznikiem nr 1 do niniejszej informacji) bezpośrednio tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub 

osobę upoważnioną, w jednym egzemplarzu w formie papierowej w siedzibie Stowarzyszenia 

wskazanej w pkt. I ogłoszenia. Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną 

nie będą uwzględniane.  

VIII. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia 

wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji:  

1. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia 

stanowi załącznik nr 2 do ogłoszenia o naborze. 

2. Lista wymaganych dokumentów związanych z kryteriami wyboru operacji stanowi załącznik 

nr 3 do ogłoszenia o naborze. 

IX. Informacje dodatkowe. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia „LGD – Przymierze Jeziorsko”,  

ul. T. Kościuszki 9/11, 98-290 Warta, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–16.00, tel. (43) 829 48 

79, email: lgd-przymierzejeziorsko@wp.pl  

 

Lokalna Strategia Rozwoju wraz z załącznikami, procedury wyboru i oceny operacji wraz 

z załącznikami znajduje się na stronie www.przymierzejeziorsko.pl  

 
 

http://www.przymierzejeziorsko.pl/

