Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej LGD Nr 4/2019/OW z dn. 25.01.2019r.
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice,
Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów
oraz Miasto Złotoryja
realizując Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata 2016-2023, finansowaną ze
środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 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”, informuje, że planuje realizację
operacji własnej LGD, o której mowa w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z
udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378) pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w
terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej
operacji.
Operacja pod tytułem „Promocja Krainy Wygasłych Wulkanów”, której realizacją zainteresowana jest LGD
ma na celu wzrost atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów – poprzez aktualizację i druk materiałów
promocyjnych Krainy Wygasłych Wulkanów.
W związku z powyższym Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zwraca się
do podmiotów zainteresowanych realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w
ciągu 30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 25.02.2019r. do godz. 15.00. Zgłoszenia,
które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
Wskazanie zakresu tematycznego operacji:
I. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych (w ramach zakresu, o którym
mowa w § 2 ust 1 pkt. 8 Rozporządzenia MRiRW 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 Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).
II. Zakres tematyczny wpisuje się w Lokalną Strategię Rozwoju dla Partnerstwa Kaczawskiego na lata
2016-2023 poprzez realizację:
- Celu ogólnego nr I: Zrównoważony rozwój Krainy Wygasłych Wulkanów w oparciu o jej lokalne
zasoby, przedsiębiorczych mieszkańców i zintegrowane społeczeństwo
- Celu szczegółowego nr 3. Podniesienie atrakcyjności Krainy Wygasłych Wulkanów
- Przedsięwzięcia: 3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług
wykorzystujących zasoby lokalne Krainy Wygasłych Wulkanów
- Wskaźniku produktu: Liczba materiałów promocyjnych – 10 000 szt.
III. Realizacja operacji będzie obejmować:

Opracowanie, aktualizację oraz druk kompletu materiałów promujących LGD Partnerstwo
Kaczawskie:
1. Mapa turystyczna B1, w nakładzie 3000 sztuk, skala 1:70 000, na awersie mapa spełniająca
wymogi turystyczne i atrakcje, oraz ikony wybranych obiektów. Rewers opis i fotografie.
2. Mapa w formie wyrywanki, nakład 10.000 sztuk, w skali 1:150 000. Format A3, mapy klejone w
bloki po ok 100 sztuk. Papier 80 gr offset. Awers mapa z ikonami atrakcji, oraz zaznaczenie min.
100 atrakcji regionu. Rewers - hasłowe opisy zaznaczonych atrakcji i wybrane zdjęcia.
3. Przewodnik turystyczny, nakład 2000 sztuk. Objętość ok. 80 stron, format zbliżony do 11x19
cm, papier 115 gram, mat, okładka lakierowana UV, oprawa klejona. Zawartość - opisy i zdjęcia,

rzuty i grafika, atlas obejmujący zasięgiem cały obszar LGD w skali 1:70 000, mapy tematyczne,
plany największych miejscowości itp.
Więcej informacji na temat planowanej informacji własnej można uzyskać w Biurze LGD, pod numerem
tel. 76 872 87 18.
Wysokość środków na realizację operacji:
Forma wsparcia i intensywność pomocy: refundacja do 90% kosztów kwalifikowalnych z uwzględnieniem
limitów wynikających z odpowiednich przepisów względem podmiotów wykonujących działalność
gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych.
Maksymalna kwota wsparcia - 50 000,00 zł
Minimalna całkowita wartość operacji - nie mniej niż 56 000,00 zł
Wskazanie kryteriów wyboru operacji własnej i wymaganej minimalnej liczby punktów:
Lokalne kryteria wyboru operacji znajdują się w załączniku do ogłoszenia na stronie LGD
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl oraz w wersji papierowej w Biurze LGD.
Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej do
uzyskania maksymalnej liczby punktów.
Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji:
1. Zamiar realizacji operacji należy zgłosić na opracowanym przez LGD Formularzu zgłoszenia zamiaru
realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do
Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o
zamiarze realizacji operacji własnych LGD, tj. od 25.01.2019r. do 25.02.2019r. w dni pracy Biura LGD
(dni robocze) w godzinach od 7.00 do 15.00.
2. Zgłoszenia, które wpłyną do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane.
3. Formularz zgłoszenia Wykonawca składa w formie papierowej osobiście, przez pełnomocnika lub przez
inną osobę upoważnioną w Biurze LGD, które mieści się w Mściwojowie nr 54.
4. Formularz zgłoszenia powinien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do
reprezentacji Wykonawcy zgodnie z KRS.
5. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, niepodpisane przez
osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie zostaną bez rozpatrzenia.
6. Pracownik LGD potwierdza fakt złożenia formularza zgłoszenia na jego egzemplarzu poprzez przybicie
pieczęci wpływu z oznaczeniem nazwy LGD, daty wpływu, oznaczenie liczby złożonych załączników oraz
złożenie własnoręcznego podpisu (ewentualnie pieczęci imiennej z parafą). Na prośbę Wykonawcy,
pracownik LGD potwierdza złożenie formularza zgłoszenia także na jego kopii. Pracownik LGD, przyjmując
zgłoszenie, nadaje mu indywidualny numer, który wpisuje obok potwierdzenia złożenia zgłoszenia.
7. Pracownik LGD rejestruje składane zgłoszenia według kolejności ich wpływu.
8. Wykonawcy przysługuje prawo do wycofania zgłoszenia. W tym celu Wykonawca powinien złożyć w
Biurze LGD pismo wycofujące podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy, zgodnie z
KRS.
9. Zgłoszenie wycofane zwracane jest wraz z załącznikami Wykonawcy bezpośrednio w Biurze LGD z tym,
że LGD zachowuje kopię dokumentu.
10. Wnioskodawca niezwłocznie informuje LGD o zmianie swoich danych teleadresowych.
Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej LGD tutaj.
Wykaz załączników do ogłoszenia:
Załącznik nr 1: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023
Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Załącznik nr 2: Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW
2014-2020.

Załącznik nr 3: Lokalne kryteria wyboru na operację własną
Załącznik nr 4: Karta oceny zgodności operacji z LSR operacji własnych LGD.
Załącznik nr 5: Karta zgodności z PROW Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy
określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Załącznik nr 6: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru na operację własną
Załącznik nr 7: Formularz Zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej LGD
Załącznik nr 8: Karta oceny Wykonawców

