
Chojnice, 02.07.2018 r.  

 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 z dnia 

02.07.2018 r. 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Sandry Brdy 

ogłasza zamiar realizacji operacji własnej, 

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność PROW 2014-2020. 

Zakres tematyczny: wzmocnienia kapitału społecznego, w tym poprzez podnoszenie wiedzy 

społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z 

wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych, w ramach zakresu, o których mowa w §2 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia
*
, w ramach Przedsięwzięcia 1.2.2 „Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe 

przyrodnicze zasoby obszaru”. 

Wysokość środków przewidzianych na realizację operacji: 50 000 zł.  

Termin składania zamiaru realizacji operacji: 02.07.2018 r. - 02.08.2018 r. 

Miejsce składania: Biuro Lokalnej Grupy Działania Sandry Brdy, ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice, 

od poniedziałku do piątku, w godz. 07.30 – 15.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście 

albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną. 

Tryb składania formularzy zamiaru realizacji operacji:  

Formularze przyjmowane są wyłącznie w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

Formularz zamiaru realizacji operacji oraz wszystkie załączniki składa się w 1 egzemplarzu 

bezpośrednio w Biurze LGD. 

Wzór formularza musi być zgodny z wzorem załączonym do informacji o zamiarze realizacji operacji 

własnej. Wzór formularza wniosku (wraz z niezbędnymi załącznikami) jest dokumentem 

pozwalających potwierdzić, że podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do 

otrzymania wsparcia w ramach Programu, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w §3 

rozporządzenia LSR (lista dokumentów powinna być zgodna z listą załączników dot. identyfikacji 

beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy). 

Zgodnie z Księgą Procedur jeżeli w terminie 30 dni od zamieszczenia na stronie internetowej 

LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej, żaden podmiot nie zgłosił zamiaru 

jej realizacji oraz operacja otrzymała co najmniej minimalną liczbę punktów w ramach oceny 

spełnienia lokalnych kryteriów wyboru, LGD może złożyć do SW wniosek o przyznanie pomocy 

na realizację operacji własnej. 

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD 

Sandry Brdy (ul. Wysoka 3/212, 89-600 Chojnice). Pytania można także kierować na adres e-mail 

biuro@sandrybrdy oraz telefonicznie 52 397 79 64, 512 045 078. 



*
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24.09.2015 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 

2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570). 

 

Załącznik 1 – Kryteria wyboru operacji. 

 

KRYTERIA WYBORU STOSOWANE DO OPERACJI Z CZĘŚCI C KSIĘGI PROCEDUR – 

OPERACJA WŁASNA. 

 

1. Operacja jest realizowana w partnerstwie. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem oraz umowa partnerska. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację działań kompleksowych, realizowanych w partnerstwie 

i potencjalnie w dużym stopniu będą wpływać na realizację założonych celów. 

 

2. Operacja dotyczy promocji lokalnych produktów żywnościowych. 

 Tak – 2 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na realizację operacji odpowiadającej założeniom przedsięwzięcia w 

ramach którego będzie realizowana. Kryterium ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia 

zakładanych rezultatów, stąd jego waga w stosunku do podstawowej (1 pkt) została 

zwiększona o 100%. 

 

3. Operacja posiada innowacyjny charakter. 

 Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte we wniosku, poświadczane przez wnioskodawcę 

podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do celu przekrojowego PROW. Przy ocenie kryterium badana 

będzie zgodność operacji z definicją innowacyjności przyjętej na potrzeby realizacji LSR. W 

przypadku, gdy planowane rozwiązania nie występują na obszarze przyznaje się punkt, w 

przypadku operacji typowych, występujących powszechnie nie przyznaje się punktów.  

 

4. Operacja zakłada realizację wskaźników produktu i rezultatu zapisanych w LSR dla 

przedsięwzięcia. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium odnosi się do założeń związanych z realizacją LSR w zakresie osiągnięcia 

oczekiwanych produktów i rezultatów. Punkt jest przyznawany w przypadku zgodności 



zapisanych we wniosku informacji na temat planowanych produktów i rezultatów z 

określonymi dla przedsięwzięcia w LSR. 

 

5. Operacja jest racjonalna. 

 Tak – 1 pkt  

 Nie – 0 pkt 

Źródło weryfikacji: informacje zawarte w części opisowej wniosku, poświadczane przez 

wnioskodawcę podpisem. 

Opis: kryterium pozwoli na ocenę operacji pod kątem racjonalności zaplanowanych kosztów 

w stosunku do oczekiwanych efektów realizacji LSR. Punkt zostanie przyznany operacjom, 

których planowane koszty są adekwatne do zakładanych efektów realizacji operacji 

(racjonalność kosztów).  

 

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 3 (w tym 

obligatoryjnie uzyskanie punktu za kryterium dotyczące realizacji wskaźników produktu i 

rezultatu zapisanych w LSR dla przedsięwzięcia). 

 

 

Załącznik 2 – Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, 

przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki. 

 

 

Cel ogólny LSR 

Zrównoważony rozwój obszaru wdrażania LSR w oparciu o lokalny potencjał. 

Cel(e) szczegółowe LSR 

2.2. Aktywizacja lokalnej społeczności w zakresie działalności na rzecz zmiany najbliższego 

otoczenia. 

Przedsięwzięcia 

1.2.2. Rezerwat Biosfery Bory Tucholskie i kluczowe przyrodnicze zasoby obszaru. 

Wskaźnik 

Lp. 
Nazwa wskaźnika 

ujętego w LSR 

Jedn. 

miary 

Wartość 

wskaźnika z 

LSR 

Wartość 

zrealizowanych 

wskaźników z 

LSR 

Wartość 

wskaźnika 

planowana do 

osiągnięcia w 

związku z 

realizacją 

operacji 

Wartość 

wskaźnika z 

LSR 

pozostająca 

do realizacji 

1 

Liczba operacji 

własnych w za-

kresie promowania 

lokalnych produk-

Szt. 1 0 1 0 



tów oraz kultywo-

wania tradycji  

(w tym kulinar-

nych) obszaru. 

 

2 

 

 

Liczba odbiorców 

działań 

promocyjnych na 

rzecz 

popularyzowania 

walorów obszaru. 

Osoba. 2000 0 500 1500 

 

 


