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

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 2/2018/W
LGD „Region Włoszczowski”
28.08.2018 r.
Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”
informuje o planowanej realizacji projektu własnego ze środków Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2014 - 2020 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”, w ramach
przedsięwzięcia:
1.1.5 „Pobudzanie aktywności gospodarczej mieszkańców”

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD „Region Włoszczowski”
 Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie,
festyn, akcja społeczna itp.,
 Wyjazd tudyjny
Zakres tematyczny

 Promowanie obszaru, produktów, usług
lokalnych,
 Wzmocnienie kapitału społecznego,
 Organizacja min. 2 wydarzeń.

Wielkość środków na realizację
operacji

Kryteria wyboru operacji wraz ze
wskazaniem minimalnej liczby
punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji

50 000,00 zł
( do 90% kosztów kwalifikowalnych)
1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy od udziału procentowego
wskaźnika produktu osiąganego przez
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operację w stosunku do wskaźnika
zakładanego do osiągnięcia w ramach
konkursu (0 lub 4 punkty)
2. Udział procentowy wnioskowanej kwoty
wsparcia w wielkości środków
przeznaczonych na konkurs jest równy lub
mniejszy od udziału procentowego
osiąganego wskaźnika rezultatu
(bezpośrednio wynikającego ze wskaźnika
produktu) przez operację w stosunku do
wskaźnika rezultatu zakładanego do
osiągnięcia w ramach konkursu (0 lub 4
punkty)
3. Operacja jest innowacyjna w zakresie
określonym w LSR (0 lub 4 punkty)
4. W budżecie operacji zaplanowano min. 5%
środków na działania mające wpływ na
ochronę środowiska i/lub przeciwdziałające
zmianom klimatu (0 lub 3 punkty)
5. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5%
środków na działania informujące o
przyznaniu wsparcia przez LGD
w ramach LSR (0 lub 2 punkty)
6. Wnioskodawca spełnia 3 z 4 warunków:
posiada doświadczenie/posiada
kwalifikacje/posiada zasoby odpowiednie do
przedmiotu operacji, którą chce
realizować/wykonuje działalność
odpowiednią do przedmiotu operacji którą
chce realizować (0 lub 2 punkty)
7. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku
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prowadzi działalność i/lub ma miejsce
zamieszkania na obszarze LSR od co
najmniej 12 miesięcy (0 lub 2 punkty)
Minimalna liczba punktów, których uzyskanie
jest warunkiem wyboru operacji: 60%. tj. 13
punktów
Maksymalna liczba punktów 21.
Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do
realizacji operacji własnej wraz z oświadczeniem
składa się w terminie do 27.09.2018 r. do godz.
15:00 bezpośrednio tj. osobiście lub przez
pełnomocnika lub osobę upoważnioną, do siedziby
Termin i sposób zgłaszania zamiaru

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”

realizacji operacji

we Włoszczowie, ul Wiśniowa 23, od poniedziałku
do piątku w godzinach od 7:30 do 15:00 . Wnioski
nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą
elektroniczną nie będą uwzględniane. Zgłoszenie
wraz z oświadczeniem stanowią załącznik do
niniejszego ogłoszenia.

Informacja o dokumentach

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta

pozwalających na potwierdzenie, że

określona w §3 rozporządzenia nastąpi w oparciu o

podmiot zgłaszający zamiar

analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do

realizacji operacji jest uprawniony

realizacji operacji własnej.

do wsparcia.

Załączniki:
Formularz Zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej
Oświadczenie Wykonawcy

