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INFORMACJA DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD – DORZECZE WSŁY 

 

Lokalna Grupa Działania – Dorzecze Wisły 

 

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: 

  

1.1.6 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju gospodarczego - 

zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rekreacja i rozrywka oraz handel hurtowy  

i detaliczny 

 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD – Dorzecze Wisły  

 

Zakres tematyczny 

Branże wskazane według sekcji PKD: usługi związane  

z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi (I) 

działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją (R) 

handel hurtowy i detaliczny (G). 

- konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn,  

- akcja społeczna, itp., 

- promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 

- spotkania branżowe nastawione na budowanie  

  wspólnej marki oraz więzi międzysektorowych, 

- wzmocnienie kapitału społecznego, 

- minimalna liczba wydarzeń: 4 szt. 

- wnioskodawca posiada ponad 7-letnie doświadczenie  
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  w realizacji projektów na obszarach wiejskich, 

- wnioskodawca posiada siedzibę na obszarze LGD  

   ponad 7 lat. 

 

 

Zadania do zrealizowania 

 

 

1. Promocja projektu: 

- Wykonanie projektu ulotki i plakatu, wektoryzacja logo 

LGD, 

- Plakat A3 20 szt. jednostronny, format A3 kolorowy, 

papier błyszczący powlekany 170 g, CMYK4/0, 

- Ulotka A5 250 szt. papier kreda 130 g, połysk, 

- Rollup 100x200 cm, kaseta aluminium, tkanina PCV, 

- Teczka kartonowa 100 szt. A4, kolorowe, nadruk sito w 

1 kolorze, 

- Notes A4 100 szt. papier offset, klejony po krótkim 

boku,  

- Długopis 100 szt., metalowy, kolor wkładu niebieski, 

grawer, dwustronny, 

- T-shirt, gramatura 180 g/m2 bawełna, przędza open end, 

taśma wzmacniająca od ramienia do ramienia, podwójny 

szef przy rękawach i u dołu koszulki bez bocznych szwów 

nadruk w 1 kolorze 40 szt., 

 

2. Spotkanie informacyjne o projekcie: 

- Wynajem sal szkoleniowych 5 szt. 

- Catering poczęstunek dla 40 osób podczas spotkań, 

 

3. Integracyjny spływ kajakowy: 

- Wynajem kajaków na spływ integracyjny dla 40 osób, 

- Ognisko / grill integracyjny dla uczestników spływu 

kajakowego, 

- Lekcja historii i pokaz musztry dla uczestników 

projektu, 

- Ratownicy WOPR i medyczny (3 osoby), 
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- Transport uczestników spływu. 

4. Szkolenia. 

- Szkolenie „Misja i wizja firmy” 10 h w 5 gminach 

członkowskich, 

- Szkolenie „Zarządzanie zespołem” 10 h w 5 gminach 

członkowskich, 

- Szkolenie „Efektywna obsługa klienta w sytuacjach 

trudnych i konfliktowych” 10 h w 5 gminach 

członkowskich, 

- Szkolenie „Typy osobowości a biznes” 10 h w 5 

gminach członkowskich, 

- Szkolenie „Praca w zespole zróżnicowanym wiekowo” 

10 h w 5 gminach członkowskich, 

- Szkolenie „Zarządzanie jakością i środowiskiem wg 

międzynarodowych standardów ISO” 10 h w 5 gminach 

członkowskich. 

 

5. Sprzęt i materiały biurowe: 

- Flipchart 1 szt. 70x100 cm, mobilny na kółkach, 

- Ryza papieru A4 12 szt., 

- Projektor multimedialny 1 szt. matryca 3LCD, jasność 

3100 lumenów, kontrast 15000:1, rozdzielczość 

podstawowa 1920 x 1080, 

 

6. Publikacja: 

- broszura A5, 2000 szt.  druk 4x4, lakier dyspersyjny 

1+1, okładka – papier kreda półmatowa 170 g, lakier 

punktowy UV 1+0, oprawa miękka, szycie na dwie 

zszywki po długim boku. 

 

7. Wyjazd studyjny dla uczestników projektu: 

- 2 dniowy wyjazd dla 40 osób + kierowca + 2 
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pracowników biura LGD, wyżywienie dla uczestników, 

nocleg, ubezpieczenie, kilometraż wyjazdu 600 km, 

wyjazd studyjny zaplanowano na czerwiec 2019 r. 

Wielkość środków na 

realizację operacji 
50 000,00 zł 

Kryteria wyboru operacji 

wraz ze wskazaniem 

minimalnej liczby 

punktów, której 

uzyskanie jest warunkiem 

wyboru operacji 

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, kwalifikacje  

i zasoby zgodne z zakresem planowanej operacji (0 lub 

4 pkt.) 

6. Operacja będzie realizowana w partnerstwie 

podmiotów z różnych sektorów (0 lub 4 pkt.) 

7. Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji 

projektów komplementarnych lub był podmiotem 
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koordynującym projekt komplementarny do 

planowanego do realizacji (0 lub 4 pkt.) 

 

Minimalna liczba punktów, których uzyskanie jest 

warunkiem wyboru operacji (60 %) tj. 15. 

Maksymalna liczba punktów 25. 

Termin i sposób 

zgłaszania zamiaru 

realizacji operacji 

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji 

operacji własnej wraz z oświadczeniem składa się w terminie 

do 13.07.2018 r. do godz. 16:00 bezpośrednio  tj. osobiście lub 

przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, do siedziby 

Lokalnej Grupy Działania – Dorzecze Wisły, ul. Ruszczańska 

27, 28-561 Połaniec, od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 8:00 do 16:00 . Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem 

lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. Zgłoszenie 

wraz z oświadczeniem stanowią załącznik do niniejszego 

ogłoszenia. 

Informacja  

o dokumentach 

pozwalających na 

potwierdzenie, że podmiot 

zgłaszający zamiar 

realizacji operacji jest 

uprawniony do wsparcia. 

 

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określona w § 3 

rozporządzenia nastąpi w oparciu o analizę Formularza 

Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej 

oraz załączonych dokumentów. 

 

 

Załączniki: 

 

 Formularz Zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej 

 Oświadczenie Wykonawcy 


