
 
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" 

 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej przez 
Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego 

 
Data zamieszczenia informacji: 20.08.2019 r. 

 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego informuje o zamiarze realizacji 

operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawyz dn. 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym  

z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrożenie 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. 

Beneficjentem i realizatorem będzie Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Szanse 

Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do 

otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie 

internetowej www.szansebezdrozy.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

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

operacji, LGD Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego ogłosi nabór 

wniosków w tym zakresie. 

 

1. Zakres tematyczny operacji:  
 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej  

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

innowacyjnych.   

 Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR: 

 Cel ogólny 

 1 . Budowanie otwartej i konkurencyjnej społeczności 

 Cel szczegółowy 

 1.1. Wzmocnienie i rozwój kapitału społecznego na obszarze LSR 

 Przedsięwzięcie  

 1.1.1  Realizacja działań społecznych, integrujących, aktywizujących,  edukacyjnych i 

 kulturalnych dla lokalnej społeczności  

Planowane do osiągnięcia wskaźniki 
 Wskaźnik rezultatu:  Liczba osób uczestniczących w spotkaniach animacyjnych – 428 osób 

 Wskaźnik produktu: Liczba bezpośrednich spotkań animacyjnych w świetlicach  

z mieszkańcami obszaru LSR- 65 spotkań 

 

 Wytyczne realizacji przedsięwzięcia: 

  

- zakres zadań: 

 • prowadzenie zajęć animacyjnych w celu aktywizacji, integracji mieszkańców wsi 
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 prowadzenie szkoleń dotyczących możliwości składania wniosków o  

 przyznanie pomocy oraz pomoc przy ich sporządzaniu, 

 

 organizowanie i prowadzenie spotkań z mieszkańcami obszarów wiejskich w ich 

 miejscu zamieszkania w celu: 

 a) badania potrzeb mieszkańców, 

 b) wypracowania wizji zmiany wsi, 

 c) diagnozy potrzeb kulturowych mieszkańców w celu zwiększenia oferty kulturalno-

  edukacyjnej na obszarach wiejskich, 

 d) zwiększenia świadomości mieszkańców wsi o potencjale turystyki wiejskiej i  

  produkcji eko-żywności, 

 e) podejmowania działań mających na celu zwiększenie zaangażowania mieszkańców w 

  rozwój społeczności, 

 • pozyskiwanie w trakcie spotkań z mieszkańcami informacji na temat: 

 a) planowanych wydarzeń, które odbywają się w świetlicach, na placach zabaw, domach 

  kultury, wiatach, 

 b) lokalnych rzemieślników i wytwórców (inwentaryzacja), 

 c) działających animatorów, warsztatowców, wykładowców, 

 d) aktywnych organizacji pozarządowych (kontakt), 

 e) potencjalnych beneficjentów oraz przekazywanie pozyskanych informacji do biura 

  LGD. 

 • informowanie o możliwościach wsparcia dla nowo powstających organizacji 

  pozarządowych, w tym: 

 a) inwentaryzacja (baza danych) oraz współpraca z istniejącymi    

  organizacjami pozarządowymi (NGOs), ochotniczymi strażami pożarnymi (OSP), 

  grupami nieformalnymi (GN), klubami seniora (KS). 

 • współpraca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym. 

  

 - czas realizacji całości przedsięwzięcia - zadanie musi zostać zakończone i rozliczone do 

 końca maja 2021r. (decyduje data złożenia wniosku o płatność). 

 

2. Podmioty uprawnione do otrzymania wsparcia: 
podmioty określone w §3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 

września 2015 r w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznania pomocy finansowej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

loklanego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozowoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570, z późn. zm.)  

 

3. Wysokość środków na realizację operacji: 
60 509,00 zł 

Wysokość środków na operację wynosi 60 509 zł, przy czym minimalna całkowita wartość 

operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6 rozporządzenia. 

Maksymalny poziom wsparcia: 

 Podmioty, inne niż jednostki sektora finansów publicznych – 99,5 % kosztów 

kwalifikowanych, natomiast 0,5 % to udział kosztów własnych. 

 Jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów 

kwalifikowalnych 
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 Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy 

z dn. 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców do 70% kosztów kwalifikowalnych. 

 

Forma wsparcia: refundacja kosztów kwalifikowalnych 

 

4. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby 

punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji: 
 

L.p. Kryterium lokalne Opis / potencjalne oddziaływanie 
Punkty Przyznana 

ocena 

1.  

Realizacja 

preferowanych 

wskaźników 

produktu i rezultatu 

LSR 

Operacja przyczyni się do osiągnięcia celów LSR i 

wpłynie na osiągnięcie wskaźników produktu i 

rezultatu  

NIE 

TAK 

 

 

 

0 pkt. 

1 pkt. 

 

 

...………… 

(max 1 pkt) 

2.  

Doświadczenie 

Wnioskodawcy  

 

Preferuje się Wnioskodawców, którzy w okresie 3 lat 

przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu 

realizowali podobne projekty  z udziałem  środków 

Unii Europejskiej. 

0 – brak 

realizacji 

projektów    

1 – 1 projekt  

2– 2 i więcej 

projektów 

 

 

 

...………… 

(max 2 pkt) 

3.  

Innowacyjność operacji - Przez innowacyjność rozumie się wdrożenie nowego na danym obszarze lub znacząco 

udoskonalonego produktu, usługi, procesu, organizacji, metody, nowego rynku lub nowego sposobu wykorzystania 

lub zmobilizowania istniejących lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych czy społecznych. 

Operacja ma innowacyjny charakter: 

NIE 

TAK 

 

0 pkt 

4 pkt 

 
...………… 

(max 4 pkt) 

4.  

Stopień 

wykorzystania 

lokalnych zasobów w 

projekcie 

Realizacja operacji przyczyni się do zachowania lub 

wykorzystania czynników stanowiących mocne strony 

obszaru LGD (za każdy z wymienionych czynników 1 

pkt): 

- integracji społeczności lokalnej 

- aktywności liderów lub animatorów lokalnych                                       

 

 

 

1 pkt 

1 pkt 

 

 

 

...………… 

(max 2 pkt) 

5.  
Koszty 

kwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne są racjonalne i nie przekraczają 

wartości rynkowej tych kosztów 

NIE 

TAK 

 

 

0 pkt  

3 pkt 

 

 

...………… 

(max 3 pkt) 

6.  

Zaangażowanie 

mieszkańców 

obszaru objętego 

LSR w tym grup 

defaworyzowanych 

Operacja przyczynia się do integracji  i aktywizacji 

mieszkańców obszaru objętego LSR: 

w tym grup defaworyzowanych 

 młodzież poniżej 24 roku życia, 

 osoby powyżej 45 roku życia 

NIE 

TAK 

 

 

 

 

 

0 pkt 

2 pkt 

 

 

 

 

 

..………… 

(max 2 pkt) 

7.  Zasięg operacji  

Operacja obejmuje swym zasięgiem obszar wszystkich 

gmin członkowskich LGD 

 

NIE 

TAK 

 

 

 

0 pkt 

2 pkt 

 

 

 

..………… 

(max 2 pkt) 

8.  Promocja 

Operacja zakłada promocję LGD i PROW  z 

wykorzystaniem logo UE, PROW, LGD w  formie 

innej niż tablica informacyjna (np. folder, strona 

internetowa, audycja, wystawa, art. prasowy itp.) 
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NIE 

TAK 

0 pkt 

1 pkt 

...………… 

(max 1 pkt) 

9.  Wkład własny 

Udział środków własnych jest większy niż wynikający  

z przepisów dotyczących poszczególnych programów 

 

Nie przekracza 

Przekracza 

 

 

 

0 pkt. 

1 pkt 

 

 

 

................... 

(max 1 pkt) 

Maksymalna ilość punktów możliwych do uzyskania 18 

Minimalna liczba punktów kwalifikująca wniosek do udzielenia wsparcia 9 

SUMA PUNKTÓW  

IMIĘ I NAZWISKO 

CZŁONKA RADY 

 

DATA I MIEJSCE 

 

 

5. Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji 

operacji - musi to być forma pisemna np. bezpośrednie złożenie 

dokumentów w siedzibie LGD: 
 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji przez potencjalnego wnioskodawcę powinno się odbyć 

w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia informacji na stronie internetowej LGD. Zamiar 

realizacji operacji wnioskodawca składa osobiście w biurze LGD w formie pisemnej.  

 

Termin zgłaszania zamiaru realizacji operacji – od 20.08.2019 r. do 18.09.2019r. 

 

Miejsce składania zamiaru realizacji operacji:  

Biuro Stowarzyszenia Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego, Brama Wolińska, 

ul. Plac Bramy Wolińskiej 1, piętro IV, 72-100 Goleniów, 

od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:00. 

 

6. Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że 

podmiot zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawniony do 

otrzymania wsparcia, tj. spełnia definicję beneficjenta określoną w § 

3 rozporządzenia LSR (weryfikacja punktów kontrolnych I-V z 

załącznika 2 do Wytycznych MRiRW): 
I. Wnioskodawcą jest osoba fizyczna / osoba fizyczna wykonująca działalność 

gospodarczą 

 Dokument tożsamości (kopia) 

 Dokument potwierdzajacy zamieszkanie na obszarze wiejskim objetym LSR (oryginał lub 

kopia)  - zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o  miejscu pobytu stałego lub 

czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów 

rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru 

dowodu osobistego oraz sposobu i trybu  postępowania w sprawach wydawania 

dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), 

zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne 

od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed 

zgłoszeniem zamiaru realizacji operacji 
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II. Wnioskodawcą jest osoba prawna/ Wnioskodawcą jest jednostka organizacyjna 

nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną 

 Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej 

nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie pomocy – kopia 

 Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną 

wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o  przyznanie pomocy – oryginał 

lub kopia 

 Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający (-e) zdolność prawną oraz posiadanie 

siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez jednostkę 

organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność 

prawną – oryginał lub kopia - w przypadku, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie 

pomocy nie podlega wpisowi do KRS oraz do innych rejestrów należy dołączyć 

dokumenty potwierdzające zdolność prawną podmiotu ubiegającego się o przyznanie 

pomocy (np. zaświadczenie albo oświadczenie, że ma zdolność prawną wraz ze 

wskazaniem, która ustawa jest podstawą powołania podmiotu ubiegającego się o 

przyznanie pomocy i prowadzenia przez niego działalności). Dokument powinien 

zawierać informację, o zakresie działalności podmiotu (odpowiednim do przedmiotu 

operacji) i miejscu siedziby lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR. 

III. Wnioskodawcą jest spółka cywilna 

 Umowa spółki cywilnej – kopia 

 Uchwała wspólników spółki cywilnej, wskazująca stronę, która jest upoważniona do 

ubiegania się o pomoc w imieniu pozostałych stron, o ile porozumienie (umowa) spółki 

nie zawiera takiego upoważnienia (w przypadku, gdy taka uchwała została podjęta) – 

oryginał lub kopia 

 

 

7. Informacja o dodatkowych wymaganych dokumentach:  
 

1. Klauzule RODO. 

 


