
 

 

 

INFORMACJA 

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD NR 1/2020/W 

02.06.2020r. 

 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” 

informuje o planowanej realizacji projektu własnego 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”,  

w ramach przedsięwzięcia: 

 

1.2.4 Inwentaryzacja zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego obszaru LGD oraz określenie 

możliwości ich wykorzystania 

 

1.   Wskazanie instytucji planującej realizację operacji: 

 

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” z siedzibą: ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, informuje, że 

planuje realizację operacji własnej 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 objętego PROW na lata 2014-2020 - pod warunkiem, że 

nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie 

zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

 

2.   Zakres tematyczny operacji: 

 

• Spis zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego na obszarze LGD w formie elektronicznej 

i papierowej; 

• Identyfikacja co najmniej 20 zasobów; 

• Publikacja, prezentacja, wyników. 

 

3.   Wysokość środków na realizację operacji: 

 

Wysokość dostępnych środków w ramach operacji wynosi 50 000 zł. 

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 95%. 

 



 

4.   Rodzaj wnioskodawcy: 

 

Podmiotem uprawnionym do złożenia zgłoszenia zamiaru realizacji operacji są osoby prawne. 

 

5.   Kryteria wyboru operacji własnej i wymagana minimalna liczba punktów: 

 

Kryteria wyboru operacji własnej stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia i znajdują się na 

stronie internetowej LGD www.perlyponidzia.pl oraz w wersji papierowej do wglądu  

w Biurze Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 60% możliwej 

do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj.  10,8 pkt. z 18 punktów możliwych do uzyskania. 

 

6.   Termin i sposób zgłaszania LGD zamiaru realizacji operacji: 

 

Wypełniony formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej wraz  

z oświadczeniem składa się w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji 

operacji własnej LGD tj. do 02.07.2020 r. bezpośrednio  tj. osobiście lub przez pełnomocnika lub 

osobę upoważnioną, do siedziby Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia”, 

ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz:  

- w okresie 02.06.2020r. – 21.06.2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 

12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 08:00 do 14:00. 

- w okresie 22.06.2020r. – 02.07.2020r. od poniedziałku do piątku w godzinach: od 08:00 do 10:00 i 

od 16:00 do 18:00.  

Wnioski nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą elektroniczną nie będą uwzględniane. 

Zgłoszenie wraz z oświadczeniem stanowią załącznik do niniejszego ogłoszenia. 

 

7.   Informacja o wymaganych dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot 

zgłaszający zamiar realizacji operacji jest uprawiony do wsparcia: 

 

Weryfikacja spełnienia definicji beneficjenta określona w §3 rozporządzenia nastąpi  

w oparciu o analizę Formularza Zgłoszeniowego wykonawcy do realizacji operacji własnej oraz 

załączonych dokumentów. 

 

Załączniki: 

Formularz Zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji własnej 

Procedura wyboru operacji własnych 

Kryteria wyboru operacji własnej 

Oświadczenie Wykonawcy 


