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INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ  

NR 1/2018/OW  

Data zamieszczenia informacji: 09.07.2018 r. 

 

Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ”, realizując Strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność (LSR), informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa  

w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecz-

ności (Dz. U. poz. 378 ze zm.), w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji  

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach przedsięwzięcia 2.1.2 Organizacja 

szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup 

defaworyzowanych.  

 

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „LIWOCZ”, 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.lgdliwocz.pl, nie zgłosi LGD zamiaru 

realizacji takiej operacji.  

 

Jeśli chociaż jeden podmiot, uprawniony do otrzymania wsparcia, zgłosi zamiar realizacji ww. 

operacji, LGD w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.  

 

Szczegółowe informacje na temat planowanej operacji własnej można uzyskać w Biurze Lokalnej 

Grupy Działania „LIWOCZ”, 38-212 Brzyska 11A, od poniedziałku do piątku w godzinach od 

8.00 do 16.00, tel. 13 441 03 38, email: lgdliwocz@wp.pl  

 

I. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w terminie od 09.07.2018 r. do 

07.08.2018 r., w formie pisemnej, na formularzu stanowiacym załącznikiem nr 1 do niniejszej 

informacji, osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w Biurze LGD „LI-

WOCZ” 38-212 Brzyska 11A (budynek GOPS), w dni robocze od poniedziałku do piątku  

w godzinach od 8.00-16.00.  

Formularz winien być podpisany przez Wykonawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wy-

konawcy. Formularze nie zawierające danych pozwalających na identyfikację Wykonawcy, nie-

podpisane przez osoby upoważnione lub wypełnione niekompletnie nie będą przyjmowane.  

O przyjęciu decyduje data i godzina wpływu do Biura LGD „LIWOCZ”. 

 

II. Zakres tematyczny operacji:  

Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie z zapotrzebowaniem lokalnego ryn-

ku pracy dla grup defaworyzowanych, odpowiadająca § 2 ust.1 pkt.1 Rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi 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 Rozwo-
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ju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 772 i 1588 oraz z 2018 r. poz. 

861) – wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej 

w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowa-

cyjnych.  

Zakres ten realizuje LSR dla LGD „LIWOCZ” na lata 2016-2022 przez:  

Cel ogólny nr: 2 Rozwój gospodarczy obszaru w oparciu o lokalne zasoby, z możliwością wyko-

rzystania rozwiązań innowacyjnych; 

Cel szczegółowy nr: 2.1 Zwiększenie kompetencji i aktywności mieszkańców dotyczących rynku 

pracy, w tym grup defaworyzowanych;  

Przedsięwzięcie nr: 2.1.2 Organizacja szkoleń, kursów kwalifikacyjnych zgodnie  

z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy dla grup defaworyzowanych. 

 

III. Wysokości środków na realizację operacji: 50 000,00 zł. 

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji - do 100 % kosztów kwalifikowanych. 

 

IV. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której uzy-

skanie jest warunkiem wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji na działania związane z rozwojem obszaru 

Kryterium Opis 
Punk-

tacja 
Punkty 

Operacja wpływa na 

rozwój kompetencji i 

aktywności mieszkań-

ców 

Preferowane są operacje, które dążą do podnie-
sienia kwalifikacji, kompetencji i umiejętności 
mieszkańców oraz wzrostu ich aktywności  

0 - 5 Rozwój kompetencji 

3 pkt. – tak 

0 pkt. – nie  

 

Rozwój aktywności 

2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 

Operacja oddziaływuje 

na grupy defaworyzo-

wane 

Wnioskodawca jest przedstawicielem grupy 

defaworyzowanej lub operacja przewiduje za-

trudnienie osoby/osób, które należą do grup 

defowaryzowanych ze względu na utrudniony 

dostęp do rynku pracy , zdefiniowanych w LSR 

jako (osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby bezrobotne w wieku do 25 lat, 

bezrobotni powyżej 50 roku życia).W przypadku 

spełnienia więcej niż jednego kryterium, punkty 

się sumują. 

0 - 5 Bezrobotni: 

1 pkt. – młodzi do 25 lat 

1 pkt. – długotrwale bezrobotni 

1 pkt. – w wieku 50+ 

0 pkt. – osoba niezarejestrowana 

w PUP 

 

Niepełnosprawni: 

2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie  

Operacja ma charakter 

inwestycyjny 

Za to kryterium największą liczbę punktów otrzy-

mają operacje, które mają charakter inwestycyj-

ny. 

0 - 2 2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 

Operacja wykorzystuje 

OZE 

Preferuje się operacje, podczas realizacji których 

beneficjent zamierza wykorzystać  Odnawialne 

Źródła Energii, co ma odzwierciedlenie w zesta-

wieniu rzeczowo –finansowym. 

0 - 2 2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 

Operacja ma charakter 

innowacyjny 

Operacja ma charakter innowacyjny zgodnie z 

zapisami Strategii Rozwoju Lokalnego kierowa-

nego przez społeczność na lata 2016-2022. 

0 - 2 2 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 
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Zasięg oddziaływania 

operacji 

Preferuje się operacje mające wpływ na jak 

największy obszar LGD. 
0 - 3 3 pkt. – cały obszar LGD 

2 pkt. – gmina 

1 pkt. – miejscowość 

Wysokość wkładu 

własnego  

W ramach kryterium wskazano 3 przedziały 
i ustalono dla danego przedziału wartości punk-

towe, które będą oceniane na podstawie wniosku 

lub załączników. Preferowani będą wnioskodaw-

cy gwarantujący wyższy poziom wkładu własne-

go.Kryterium nie ma zastosowania do projektów 

składanych przez JST. 

0 - 2 2 pkt. – od 30,01% wkładu wła-

snego  

1 pkt. – od 15,01-30% wkładu 

własnego  

0 pkt. – do 15 % wkładu wła-

snego  

Wnioskodawca złożył 

kompletne dokumenty 

 

Wnioskodawca złożył kompletny wniosek wraz z 

wymaganymi załącznikami (m.in. projekty bu-

dowlane, kosztorysy, zgody, pozwolenia, opinie 

itd.) 

0 - 1 1 pkt. – tak 

0 pkt. – nie 

Wnioskodawca korzy-

stał z doradztwa w 

biurze LGD 

Wnioskodawca korzystał z doradztwa w biurze 

LGD na etapie trwania naboru. 
0 – 1  1 pkt. – operacja była konsulto-

wana 

0 pkt. – operacja nie była kon-

sultowana 

Miejsce realizacji ope-

racji 

Preferuje się operacje realizowane w miejscowo-

ściach poniżej 5 tyś. mieszkańców. 
0 - 1 1 pkt. – operacja realizowana 

jest w miejscowości poniżej 5 

tyś. mieszkańców 

0 pkt. - operacja realizowana 

jest w miejscowości powyżej 5 

tyś. mieszkańców 

Maksymalna liczba punktów do zdobycia 24 pkt.   

Minimalna liczba, która kwalifikuje wniosek do dofinanso-

wania 

6 pkt. 

 

V. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający 

zamiar realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta 

określoną w § 3 rozporządzenia LSR:  

1) Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji wła-

sne, tj. na załączniku nr 1 do niniejszej informacji.  

2) Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniają-

cych do ubiegania się o wsparcie zgodnie z wykazem zawartym w załączniku nr 1 do ni-

niejszej informacji. 

 

VI. Planowane do osiągnięcia wskaźniki:  

Liczba osób przeszkolonych, w tym z grup defaworyzowanych – 10/5 osób. 

Liczba osób oceniających szkolenie jako adekwatne do oczekiwań zawodowych – 8 osób. 

 

VII. Dodatkowe informacje: 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokal-

nego kierowanego przez społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „LIWOCZ” wraz 

z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej www.lgdliwocz.pl oraz w Biurze LGD. 


