
                                                               

 
            Rajsko, dnia 24 maja 2021 roku 

 

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI PRZEZ LGD „DOLINA SOŁY” 

 

OPERACJI WŁASNEJ NR 1/2021/OW 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” (LGD) realizując Strategię Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność (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 dnia 20 lutego 

2015 roku o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378 ze zm.) w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”. Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Dolina Soły” 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.dolinasoly.eu 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. 

 

Wszelkie informacje udzielane są w biurze LGD „Dolina Soły” w Rajsku, ul. Edukacyjna 9 oraz pod 

numerem tel. 33/843 60 28 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura. 

 

 

 

Termin składania 

zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji 

od 25 maja 2021 roku do 23 czerwca 2021 roku do godz. 14:00 

Zgłoszenia, które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą 

uwzględniane. 

 

Miejsce składania 

zgłoszenia  

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na 

„Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej 

zakresowi operacji własnej LGD” stanowiącym załącznik nr 3 do Procedury 



oceny i wyboru operacji własnych LGD, w formie papierowej (1 egz.) 

bezpośrednio w biurze LGD „Dolina Soły” w Rajsku, ul. Edukacyjna 9, od 

poniedziałku do piątku w godz. 9:00-14:00. 

Zakres tematyczny 

operacji 

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz Promowanie obszaru objętego 

LSR, w tym produktów lub usług lokalnych w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

Operacja ma 

realizować 

następujące cele  

i przedsięwzięcia 

ujęte w LSR 

Cel ogólny 2: Wzrost atrakcyjności gospodarczej i turystycznej na obszarze 

LGD Dolina Soły do 2023r. 

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój tożsamości lokalnej na obszarze LGD 

„Dolina Soły” do 2023r. 

Przedsięwzięcie 2.2.1: Ochrona, promocja i rozwój produktów lokalnych 

oraz dziedzictwa lokalnego. 

Planowane do 

osiągnięcia  

w wyniku realizacji 

operacji własnej 

wskaźniki  

Wskaźnik produktu: liczba zorganizowanych operacji własnych w zakresie 

promocji dziedzictwa lokalnego lub/i promocji produktu lokalnego – 1 

Wskaźnik rezultatu: Liczba uczestników/odbiorców wydarzeń 

promujących dziedzictwo lokalne lub/i promujących produkt lokalny – 50 

Wysokość środków 

na realizację 

operacji  

Wysokość środków na realizację operacji wynosi 10 000,00 euro. (kwota 

indykatywna wyliczona po kursie stałym 4,0 PLN/Euro: 40 000,00 zł) Przy 

czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 

zł. zgodnie z § 4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia. 

Termin realizacji  Projekt musi być zrealizowany do lipca 2022 r.  

Forma wsparcia  Refundacja 

Maksymalne 

poziomy wsparcia 

operacji 

95 % kosztów kwalifikowalnych 

Kryteria wyboru 

operacji wraz ze 

wskazaniem 

minimalnej liczby 

punktów, której 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.dolinasoly.eu i będą 

miały zastosowanie zgodnie z procedurą oceny i wyboru operacji własnych. 

- 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. 



uzyskanie jest 

warunkiem 

wyboru operacji 

- W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do 

wsparcia, operacja własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy  

z tym zastrzeżeniem, że zastosowanie mają także lokalne kryteria 

wyboru operacji własnej. 

Operacja musi uzyskać minimum 40 % maksymalnej liczby punktów  

w ocenie wg lokalnych kryteriów oceny i wyboru operacji tj. 11 pkt.  

z 28 możliwych 

Sposób zgłaszania 

zamiaru realizacji 

operacji 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać  

w formie pisemnej, na formularzu, będącym załącznikiem nr 3 do 

Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD, w jednym egzemplarzu 

osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD.  

Informacje  

o wymaganych 

dokumentach 

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej 

zakresowi operacji własnej LGD (załącznik nr 3 do Procedury oceny  

i wyboru operacji własnych LGD). 

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów 

podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach 

operacji. 

Zadania do 

zrealizowania 

Celem planowanej operacji będzie promocja dziedzictwa lokalnego i 

produktu lokalnego obszaru LGD Dolina Soły.  

W ramach realizacji operacji planuje się:  

1. Przygotowanie i produkcje 4 filmów promujących dziedzictwo 

lokalne i produkt lokalny w oparciu o zdiagnozowane zasoby 

zaprezentowane w wydawnictwie „Szlak lokalnych produktów 

Doliny Soły” w następujących zakresach:  

-  Przysmaki Doliny Soły 

-  Osobowości Doliny Soły 

- Miejsca związane z dziedzictwem historycznym i kulturowym w 

Dolinie Soły  

-  Dziedzictwo przyrodnicze Doliny Soły  

2. Organizacja 5 wydarzeń (1 wydarzenie w każdej stowarzyszonej 

gminie) w formie kina plenerowego na którym wyświetlane będą 

zrealizowane filmy 

 

 



 

Dokumenty do pobrania: 

- Informacja nr OW/1/2021 o planowanej do realizacji operacji własnej 

- Procedura oceny i wyboru operacji własnych 

- Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD 

- Załącznik nr 3 do Procedury oceny i wyboru operacji własnych - formularz zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD 

- Warunki podmiotowe konieczne do spełnienia – Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi 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 

 

 

 


