
                                                                
 

          Rajsko, dnia 22 czerwca 2018 roku 

 

INFORMACJA NR OW/1/2018  

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

 

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 Stowarzyszenie Lokalna Grupa 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 22 czerwca 2018 roku do 23 lipca 2018 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. 

http://www.dolinasoly.eu/


Zakres tematyczny 

operacji 

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 Stowarzyszenia LGD „Dolina Soły” do 2023 r. 

Cel szczegółowy 2.2: Rozwój tożsamości lokalnej na obszarze LGD 

„Dolina Soły” do 2023 r. 

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 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 końca czerwca 2019 r.   

Forma wsparcia  Refundacja 

Maksymalne 

poziomy wsparcia 

operacji 

95 % kosztów kwalifikowalnych 

Kryteria wyboru 

operacji wraz ze 

wskazaniem 

minimalnej liczby 

punktów, której 

uzyskanie jest 

warunkiem 

wyboru operacji 

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. 

− 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 ochrona dziedzictwa lokalnego poprzez 

aktywizację mieszkańców i promocję lokalnych zasobów (produktów).  

W ramach realizacji operacji planuje się:  

1. Spotkanie informacyjne – analiza stanu obecnego, identyfikacja 

lokalnych zasobów, klasyfikacja i rozpoznanie szlaku produktu 

lokalnego w 4 kategoriach: ludzie (zawody), przysmaki, miejsca, 

walory przyrodnicze – spotkanie przedstawicieli 5 gmin z obszaru LGD 

„Dolina Soły” wraz z pracownikami biura i członkami Zarządu LGD 

„Dolina Soły”. Spotkanie zostanie przeprowadzone przez moderatora - 

osobę/podmiot posiadający doświadczenie, niezbędną wiedzę  

i kwalifikacje w zakresie identyfikacji i promocji produktów lokalnych. 

Spotkanie przeznaczone będzie dla 20-30 osób. Spotkanie będzie 

bezpłatne. W spotkaniu będą mogli wziąć udział przedstawiciele każdej 

z 5 gmin. Czas trwania spotkania – 6 godzin. W stosownym czasie 

przed spotkaniem zostaną przeprowadzone skuteczne działania 

promocyjne, których celem będzie dotarcie do potencjalnych 

uczestników. Rezultatem spotkania będzie przygotowanie przez 



moderatora raportu ze spotkania na podstawie wcześniejszych ustaleń. 

2. Konkurs fotograficzny – „Szlakiem Dziedzictwa Lokalnego Doliny 

Soły”. Konkurs przeznaczony dla mieszkańców obszaru LGD „Dolina 

Soły”, z którego wybrane fotografie zostaną umieszczone  

w wydanej w ramach projektu publikacji. Autorzy najlepszych 

fotografii otrzymają nagrody. Każdy uczestnik otrzyma dyplom za 

udział w konkursie. Każdy z uczestników może przedstawić max. 3 

prace.  

3. Konkurs rękodzieła – konkurs skierowany do wszystkich mieszkańców 

LGD „Dolina Soły”. Przeprowadzony zostanie w kilku kategoriach. 

Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody. Każdy uczestnik otrzyma 

dyplom za udział w konkursie. Zwycięskie prace zostaną 

sfotografowane, a ich zdjęcia umieszczone w wydanej w ramach 

projektu publikacji. Każdy z uczestników konkursu może przedstawić 

max. 3 prace.  

4. Powołanie Kapituły – w celu wyboru lokalnych zasobów i opracowania 

Szlaku Lokalnych Produktów, a także oceny i wyboru zwycięzców  

w konkursie fotograficznym i konkursie rękodzielniczym zostanie 

powołana kapituła składająca się z członków Zarządu LGD „Dolina 

Soły”, pracowników biura LGD „Dolina Soły”, przedstawicieli gmin 

będących na obszarze LGD „Dolina Soły”, grafika oraz moderatora. 

Przewiduje się 2 spotkania Kapituły. 

5. Tablice informacyjne z krótką charakterystyką obszaru LGD „Dolina 

Soły” i przedstawieniem szlaku lokalnych produktów. Zostaną 

opracowane i wykonane tablice informacyjne (6 szt.), które następnie 

będą umieszczone w każdej z 5 gmin oraz w siedzibie Stowarzyszenia 

LGD „Dolina Soły”. 

6. Wydanie publikacji nt. Szlaku Produktu Lokalnego – (charakterystyka 

gminy, krótka historia, zabytki, znane osoby, produkty naturalne, 

rękodzieło, wydarzenia lokalne) opracowanie i druk w nakładzie 1000 

szt. Format A4, oprawa twarda, ok. 60 stron (fotografie z konkursów, 

fotografia rękodzieła, lokalnych potraw, zabytki). Publikacja będzie 

również udostępniona w wersji elektronicznej na stronie internetowej 

www.dolinasoly.eu oraz stronach poszczególnych gmin. 



7. Jarmark, Festiwal Kuchni Lokalnej i Lokalnych Produktów – promocja 

wydanej książki, nagrodzenie zwycięzców konkursu fotograficznego  

i konkursu rękodzielniczego, prezentacja poszczególnych gmin 

będących na obszarze działania LGD „Dolina Soły” i ich lokalnych 

produktów/usług (KGW, lokalni przedsiębiorcy, rękodzielnicy itp.).  

 

Dokumenty do pobrania: 

− Informacja nr OW/1/2018 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 

 

 

 


