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INFORMACJA  

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

nr 1/2022/OW 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania - Dorzecze Wisły (LGD) realizując Strategię 

Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR)  na lata 2014-2020 ze środków 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, 

o której mowa w art.17 ust.6 Ustawy z dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem 

lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach Przedsięwzięcia 1.2.10 "Z nurtem 

rzeki Czarnej bliżej natury" w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 

Beneficjentem i realizatorem będzie LGD, pod warunkiem, że żaden inny podmiot 

uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej 

informacji na stronie internetowej www.dorzeczewisly.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 tym zakresie. 

 

Termin składania 

zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji własnej 

LGD 

01.02.2022 r. – 02.03.2022 r. 

Miejsce składania 

zgłoszenia 

Bezpośrednio w biurze LGD, ul. Ruszczańska 27, pok. 110,  28-230 

Połaniec w godz. od poniedziałku do piątku od 7:00 do 15:00 oraz 

we wtorek w godz. od 8:00 do 16:00. 

Zakres tematyczny 

operacji  

Zakres tematyczny operacji obejmuje zorganizowanie  

4 szt. wydarzeń związanych z promowaniem turystyki kajakowej 

oraz zachowań proekologicznych tj. akcji społecznej - rajdu 

pieszego, wsparcie potencjału społecznego poprzez 

przeprowadzenie szkolenia z zakresu ochrony środowiska i zasad 

bezpieczeństwa na rzece Czarnej, organizację 2 spływów 

kajakowych połączonych z zachowaniem dziedzictwa lokalnego 

(żywa lekcji historii dla uczestników po spływach), oraz wyjazdu 

studyjnego w ramach dobrych praktyk w Bieszczady. 

www.dorzeczewisly.pl


Wnioskodawca posiada ponad 7-letnie doświadczenie w realizacji 

projektów na obszarach wiejskich. Wnioskodawca posiada 

siedzibę na obszarze LGD ponad 7 lat. 

Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu 

określonego w § 2 ust.1 pkt. 2  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 PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 

1570 z późn. zm.) zwanym dalej rozporządzeniem tj. rozwój 

przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

Operacja ma realizować 

następujące cele  

i przedsięwzięcia ujęte  

w LSR 

Cel ogólny 1: 

 Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców. 

Cel szczegółowy 1.2: 

Wsparcie aktywności społecznej. 

 Przedsięwzięcie 1.2.10: 

Z nurtem rzeki Czarnej bliżej natury. 

Planowane do osiągnięcia 

wskaźniki 

Wskaźnik produktu – liczba wydarzeń: 4 

 

Wskaźnik rezultatu – liczba uczestników wydarzeń: 100 

Wysokość środków  

na realizację operacji 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi 50 000 zł, a 

intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. 

Termin realizacji operacji  Zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do 30 listopada 2022 

roku. (Decyduje data złożenia wniosku o płatność). 

Forma wsparcia Refundacja. 

Kryteria wyboru operacji 

wraz  

ze wskazaniem minimalnej 

liczby  punktów której 

uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji  

Kryteria wyboru operacji będą miały zastosowanie zgodnie  

z zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej. 

1. Udział procentowy wnioskowanej kwoty wsparcia w wielkości 

środków przeznaczonych na konkurs jest równy lub mniejszy 

od udziału procentowego wskaźnika produktu osiąganego przez 

operację  w stosunku do wskaźnika zakładanego do osiągnięcia 

w ramach konkursu (0 lub 4 pkt.) 

 

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 pkt.) 

 

3. W budżecie operacji zaplanowano min. 0,5% środków na 

działania informujące o przyznaniu wsparcia przez LGD  

w ramach LSR (0 lub 3 pkt.). 

 

4. Udział wkładu własnego w realizację operacji jest większy o 10 

punktów procentowych od wymaganego (0 lub 2 pkt.) 



 

5. Wnioskodawca posiada doświadczenie, zasoby i wykonuje 

działalność zgodne z zakresem planowanej operacji  

(0 lub 4 pkt.) 

 

6. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji projektów 

komplementarnych lub był podmiotem koordynującym  projekt 

komplementarny do planowanego do realizacji (0 lub 4 pkt.). 

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do uzyskania 

maksymalnej liczby punktów tj. 12 pkt. z 21 możliwych do 

uzyskania punktów. 

 

W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej 

uprawniony do wsparcia, projekt może być realizowany przez 

LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne kryteria wyboru 

operacji własnej. 

 

W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, 

uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na 

tryb konkursowy z zastrzeżeniem, że zastosowanie mają Procedury 

oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż 

LGD. 

Sposób zgłaszania zamiaru 

realizacji operacji  

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w 

formie pisemnej, na formularzu zgłoszenia wykonawcy do realizacji 

operacji własnej będącym załącznikiem nr 2 do niniejszej informacji, 

w jednym egzemplarzu osobiście lub przez pełnomocnika . 

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną 

nie będą uwzględniane. Zgłoszenie wraz z oświadczeniem stanowią 

załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.   

Informacje o wymaganych 

dokumentach i kryteria 

weryfikacji zgłoszeń 

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta nastąpi w oparciu o 

analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji 

własnej oraz załączonych dokumentów: 

 

- Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej 

odpowiadającej  zakresowi operacji  własnej LGD, który znajduje się 

na stronie internetowej LGD www.dorzeczewisly.pl w załączniku nr 2 

do niniejszej informacji. 

- Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie, 

- Oświadczenie o doświadczeniu, kwalifikacji i zasobach wraz  

z załącznikami dokumentującymi spełnienie tego kryterium. 

Kryteria weryfikacji zgłoszeń: 

- Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i 

terminie wskazanym w ogłoszeniu, spełnia warunki uprawniające go 

do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR. 



Zadanie do realizowania  Zadanie do zrealizowania obejmuje cel szczegółowy nr: 1.2 Wsparcie 

aktywności społecznej. Wzmocnienie potencjału przedsiębiorczości 

na obszarze LGD - Dorzecze Wisły poprzez  utworzenie warunków do 

aktywności i integracji mieszkańców w postaci zorganizowania 

szkoleń, akcji społecznej, spływu kajakowego i wyjazdu studyjnego. 

Operacja ma na celu wywarcie pozytywnego wpływu na 

kształtowanie dobrych postaw proekologicznych, poprzez 

zorganizowanie szkoleń w zakresie ochrony środowiska, i zasad 

bezpieczeństwa na rzece Czarnej i pierwszej pomocy (dostęp do 

projektu otwarty, liczba miejsc ograniczona, zadecyduje kolejność 

zgłoszeń). Poprzez zorganizowanie spływów kajakowych i wyjazdu 

studyjnego  dojdzie do zwiększenia świadomości dot. ww. tematyki, 

integracji i aktywizacji osób biorących udział w projekcie. Podniesie 

się również świadomość historyczna związaną z rolą rzeki Czarnej w 

dawnych czasach i współcześnie oraz w kształtowaniu przestrzeni 

miejskiej. W związku z tym zadanie będzie polegało na: 

 

1. Rajd pieszy pn. "Sprzątanie rzeki Czarnej" (30 osób) 

- zakup worków na śmieci 3 kpl., 

- ognisko / grill integracyjny (catering): kiełbaska, bułka 

   woda, napoje, 

- materiały promocyjne, 

-upominki dla uczestników rajdu pieszego. 

  2. Szkolenia: z zakresu ochrony środowiska i zasad    

     bezpieczeństwa i pierwszej pomocy na rzece Czarnej  (30 osób) 

- 4 h szkolenie w zakresie ochrony środowiska, 

- 4 h zasad bezpieczeństwa na rzece Czarnej i pierwszej pomocy, 

- obiad dla uczestników projektu, 

- serwis kawowy dla uczestników, 

- wynajem sali szkoleniowej. 

3. Organizacja 2 spływów kajakowych na rzece Czarnej  (40 osób) 

- ratownicy WOPR 3 x , 

- ognisko / grill integracyjny (catering): kiełbaska, bułka 

   woda, napoje, 

- lekcja żywej historii, 

- transport sprzętu kajakowego, 

- transport osób na miejsce spływu. 

4. Wyjazd studyjny w Bieszczady (30 osób + 5 obsługi = 35 osób) 

- transport, 

- nocleg 2 dni, 

- bilety wstępu, 

- wyżywienie. 

Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje dostępne są w biurze Stowarzyszenia LGD – 

Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 27, pok. 110, 28-230 Połaniec, od 

poniedziałku do piątku w godz. 7:00–15:00, we wtorek w godz. 8:00–

16:00, tel. (15) 865 02 16, email: biuro@dorzeczewisly.pl 

 


