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18.10.2017 r. 
 

Informacja nr 1/2017/OW 
 o planowanej do realizacji operacji własnej 

 
Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju (LGD), realizując Strategie Rozwoju Lokalnego 

kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2014-2020 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 dn. 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. 
poz. 378 ze zm.) w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.  

Operacja będzie realizowana przez Pogórzańskie Stowarzyszenie Rozwoju 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.psr.tuchow.pl, 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. 

Informacje udzielane są w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju. 
 
 

Termin składania zgłoszenia 
zamiaru realizacji operacji 

19.10.2017 – 17.11.2017 do godz. 16.00 

Miejsce składania zgłoszenia Bezpośrednio w Biurze Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, ul. Chopina 10, 
33-170 Tuchów, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00. 

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. Wsparcie dotyczy operacji 
realizowanej w ramach zakresu określonego w § 2 ust. 1 pkt. 8 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 PROW na lata 2014-2020 (Dz. 
U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.), zwanym dalej rozporządzeniem. 
 

Operacja ma realizować 
następujące cele i przedsięwzięcia 
ujęte w LSR 

Cel ogólny 2. Wzmacnianie kapitału społecznego na terenie pogórza i włączenie w 
obieg społeczno-gospodarczy zasobów dziedzictwa lokalnego i regionalnego 
mieszkańców pogórza 
Cel szczegółowy 2.1. Ochrona i zachowanie zasobów dziedzictwa lokalnego  
i regionalnego 
Przedsięwzięcie 2.1.5 Edukacja różnych grup społecznych w zakresie ochrony 
środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu 

Planowane do osiągnięcia 
wskaźniki 

Wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych działań edukacyjnych z zakresu 
ochrony środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu – 5 działań 
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców działań edukacyjnych z zakresu ochrony 
środowiska i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu – 100 odbiorców 

Wysokość środków na realizację 
operacji 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 50 000,00 zł, przy czym 
minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie  
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z §4 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia. 
Termin realizacji Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do końca 2018 r. (wpływ środków 

finansowych na konto beneficjenta) 
Forma wsparcia refundacja 

Maksymalne poziomy wsparcia 
operacji 

Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63% kosztów kwalifikowalnych, 
Podmioty wykonujące działalność gospodarczą – do 70% kosztów 
kwalifikowalnych, 
Pozostałe podmioty – do 100 % 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.psr.tuchow.pl i będą miały 
zastosowanie zgodnie z Procedurą oceny i wyboru operacji własnych LGD. 
Minimalna liczba punktów niezbędna do wyboru operacji : 8. 

Sposób zgłaszania zamiaru 
realizacji operacji 

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać  
w formie pisemnej, na formularzu, będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji,  
w jednym egzemplarzu osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobę 
upoważnioną. 
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do Biura LGD. 
 

Informacja o wymaganych 
dokumentach 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi 
operacji własnej LGD – (znajduje się w załączniku nr 1 do informacji) wraz z 
załącznikami niezbędnymi do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych 
uprawniających do ubiegania się o wsparcie w ramach operacji. 

Zadania do zrealizowania W ramach operacji planowane jest zorganizowanie 5 działań  
w zakresie edukacji różnych grup społecznych z zakresu ochrony środowiska  
i przeciwdziałania niekorzystnym zmianom klimatu. Operacja jest odpowiedzią na 
zdiagnozowane w LSR problemy typu: niewystarczająca świadomość i wrażliwość 
społeczna w zakresie ekologii powodująca szkodliwe zachowania dla środowiska 
naturalnego. 
W ramach operacji planuje się organizację 5 działań w pięciu gminach 
członkowskich LGD (po jednym w każdej gminie), tj. Tuchów, Gromnik, Szerzyny, 
Ryglice, Rzepiennik Strzyżewski dla 100 odbiorców, w tym przedstawicieli grup 
defaworyzowanych wskazanych w LSR oraz wydanie folderu informacyjnego dot. 
ekoedukacji w ilości 1000 sztuk.  

Wybór realizatora operacji 
własnej 

Rada sprawdza, czy zgłoszenia zostały złożone w miejscu i terminie wskazanym w 
ogłoszeniu oraz, na podstawie danych zawartych w zgłoszeniach i wynikających  
z załączonych przez Wykonawców dokumentów, Rada ocenia czy dany 
Wykonawca, którego zgłoszenie zostało złożone w miejscu i terminie wskazanym 
w ogłoszeniu, spełnia warunki podmiotowe uprawniające go do wsparcia,  
o których mowa w §  3 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 



                            
 
 

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

 
 

 
ul. Chopina 10, 33-170 Tuchów, tel./fax 14 652 44 04, pogostoro@interia.pl, NIP 993 047 36 31 

 
 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (Dz. U. poz. 1570 z 
późń. zm.) 
Załączniki potwierdzające warunki określone w w/w rozporządzeniu powinny 
obejmować przynajmniej następujące dokumenty (w zależności od formy prawnej 
podmiotu zgłaszającego): 
1. Kopię dokumentu tożsamości. Obywatele Polski zobowiązani są złożyć kopię 
dowodu osobistego, a obywatele pozostałych państw UE kopię karty pobytu, 
paszportu lub każdego innego dokumentu ze zdjęciem, wydanego w kraju 
obywatelstwa danej osoby, który w danym kraju jest uznawany za dokument 
tożsamości i zawiera dane osobowe oraz informację o obywatelstwie. Jeżeli 
podmiot będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii 
dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu. 
2. Dokumenty potwierdzające zamieszkanie na obszarze wiejskim objętym LSR: 
adresu zameldowania na pobyt stały potwierdzonego wpisem w dowodzie 
osobistym (jeżeli wpis w tym zakresie jest aktualny),albo adresu zameldowania na 
pobyt stały lub czasowy potwierdzonego w zaświadczeniu 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 2015 r. 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, z późn. zm.), 
zgodnie  
z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne 
od miejsca zameldowania na pobyt stały 
3. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki 
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej. 
4. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę 
organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 
5. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz 
posiadanie siedziby lub siedziby oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR przez 
jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa 
przyznaje zdolność prawną 
6. Umowa spółki cywilnej. 
7. 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. 
8. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu 
stanowiącym załącznik nr 6 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie  
z załącznikiem nr 7 do niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących 
działalność gospodarczą). 
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Załączniki: 
1. Informacja nr 1/2017/OW o planowanej do realizacji operacji własnej 
2. Załącznik nr 1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji 
własnej LGD 
3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD 
4. Lokalne kryteria wyboru operacji 
5. Premiujące kryteria wyboru operacji 
6. Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa 
7. Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości 
przedsiębiorstwa 


