Atrakcyjna oaza na szlaku Europy

„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa inwestująca
w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak, współﬁnansowana jest ze środków
Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4
„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.”

Domaszowice

Namysłów

Świerczów
Pokój

Lubsza
Murów

Popielów
Dobrzeń
Wielki

Łubniany

Obszar Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak

Szanowni Państwo,
Lokalna Grupa Działania Stobrawski Zielony Szlak w latach 2017
i 2018 przeprowadziła nabory na:
- Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego
produktów rolnych;
- Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportoworekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań;
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe;
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane,
komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystycznej;
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub zmodernizowane,
niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej;
- Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - zabytki poddane pracom
konserwatorskim lub restauratorskim;
- Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej;
- Zwiększenie konkurencyjności ﬁrm oraz wsparcie dla podejmowania
działalności gospodarczej;
- Projekt grantowy pod nazwą innowacyjne formy spędzania wolnego
czasu;
- Projekt grantowy pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne;
- Projekt grantowy pod nazwą organizacja imprez specyﬁcznych LGD;
- Projekt grantowy pod nazwą oferty spędzania wolnego czasu;
- Projekt grantowy pod nazwą promocja obszaru LGD.
Nasi beneﬁcjenci, którzy zmieścili się w limicie środków i zostali
pozytywnie ocenieni przez Radę Programową z niecierpliwością oczekują na
podpisanie umów oraz realizację swoich przedsięwzięć. Zgodnie
z harmonogramem naborów rok 2019 oraz 2020 to ogrom pracy dla biura
LGD oraz dla naszych beneﬁcjentów
.
Zaplanowane nabory to szansa na pozyskanie środków dla
samorządów, organizacji pozarządowych oraz osób ﬁzycznych.
Nowy, 2019 rok rozpoczynamy naborami na przedsięwzięcia:
1. Zakładanie działalności gospodarczej;
2. Wsparcie podmiotów gospodarczych;
3. Niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej;
4. Komercyjne obiekty infrastruktury turystycznej;
5. Miejsca noclegowe;
6. Zabytki;
7. Infrastruktura sportowa.
W ramach Planu Komunikacji pracownicy biura, a także ekspert
zewnętrzny świadczyć będą bezpłatne konsultacje oraz dla osób
zainteresowanych zostaną zorganizowane szkolenia.
Aktualne informacje o naborach oraz kartę zgłoszeniową znajdziecie
Państwo na naszej stronie www.stobrawskiszlak.pl w zakładce Plan
komunikacji/szkoleń oraz będą one umieszczane na bieżąco
w aktualnościach.

Prezes Stowarzyszenia
Stobrawski Zielony Szlak

Jadwiga Kulczycka
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Cel ogólny 1 Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc
pracy, w tym w turystyce
Cel szczegółowy 1.1. Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności ﬁrm
Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
Cel szczegółowy 1.2. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów
przyrodniczo- kulturowych
Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych
Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru
Przedsięwzięcie 1.2.3. Wsparcie współpracy związanej z turystyką
Cel ogólny 2 Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców
Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
i kulturalnej

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu
Cel szczegółowy 2.2. Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców
Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną
środowiska i zmianami klimatu

Przedsięwzięcie 2.2.2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD
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SPECYFIKACJA I OPIS CELÓW OGÓLNYCH,
SZCZEGÓŁOWYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ
Na etapie określania celów i ustalania ich hierarchii zastosowano różne metody
partycypacji społecznej: spotkanie grupy roboczej: warsztaty dotyczące
przekształcania problemów w strukturę celów, badanie ankietowe, w tym
on-line dotyczące oczekiwanych przez mieszkańców działań (typów projektów),
wywiady pogłębione dla grup uznanych za defaworyzowane na rynku pracy (młodzi
i 50+) dotyczące oczekiwanych przez te grupy działań, konsultacje z mieszkańcami:
na 9 spotkaniach w każdej z gmin dyskutowano na temat określania celów
,
przedsięwzięć i wskaźników, a także konsultowano je poprzez punkty konsultacyjne
w biurze LGD oraz w 9 urzędach gmin (koordynatorzy gminni), gdzie przyjmowano
wnioski dotyczące celów i przedsięwzięć w formie papierowej, telefonicznej
i w formie rozmów bezpośrednich. Mieszkańcy wypełniali także tzw. "arkusze
pomysłów", w których zgłaszali swoje pomysły i plany inwestycyjne, dzięki czemu
uzyskano ponad 100 propozycji operacji, co pozwoliło na właściwe sformułowanie
celów i wskaźników strategii.
Biorąc pod uwagę założenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 20142020 oraz diagnozę obszaru i wyniki analizy SWOT, w tym specyﬁkę obszaru, a także
zidentyﬁkowane za pomocą konsultacji społecznych problemy i potrzeby
mieszkańców, w tym grup defaworyzowanych, wyznaczono poniższe cele
i przedsięwzięcia dla obszaru LGD Stobrawski Zielony Szlak.

fot. Aneta Wasilewska

fot. Aneta Wasilewska

Przyroda i atrakcje Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
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Cel ogólny 1
Rozwój przedsiębiorczości sprzyjający tworzeniu i utrzymaniu miejsc
pracy, w tym w turystyce

Cel szczegółowy 1.1.
Wsparcie rozwoju lokalnej przedsiębiorczości

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego
Opis: Tworzenie lub rozwijalnie działalności służącej przetwarzaniu lokalnych
produktów rolnych jest sposobem na rozwój aktywności gospodarczej mieszkańców
wsi oraz tworzenie miejsc pracy, a także wykorzystanie miejscowych produktów
rolnych. W ramach LSR będą wspierane działania związane z tworzeniem i rozwojem
inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych, z możliwością podnoszenia
kompetencji osób realizujących to przedsięwzięcie. Projekt musi zakładać utworzenie
miejsca pracy.
Limit pomocy na operację
500.000 zł – w formie refundacji po rozliczeniu projektu
Grupy docelowe
Mieszkańcy obszaru, rolnicy, przedsiębiorcy
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
Liczba
centrów przetwórstwa lokalnego
x
Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności ﬁrm
Opis: Rozwój przedsiębiorczości na terenach wiejskich powinien odbywać się
przede wszystkim poprzez podnoszenie konkurencyjności istniejących ﬁrm. Jednym
z elementów wzrostu konkurencyjności ﬁrm jest dostęp do innowacji. W ramach
LSR będą wspierane działania związane z rozwojem istniejących ﬁrm, w tym
wprowadzających rozwiązania innowacyjne. Wspierane będą także działania
związane z rozwojem podmiotów opartych na lokalnych produktach rolnych
i leśnych. Efektem musi być stworzenie miejsca pracy.
Limit pomocy na operację
Doﬁnansowanie w wysokości 70% kosztów kwaliﬁkowanych.
Limit pomocy na operację: 300.000 zł w formie refundacji po rozliczeniu
projektu.
Grupy docelowe
Przedsiębiorcy
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
x Liczba wspartych podmiotów gospodarczych
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Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej
Opis: Dzięki powstawaniu małych ﬁrm, pozwalającym osobom prywatnym
angażować swój kapitał, możliwe jest ożywienie gospodarcze terenów wiejskich.
Jedno z najważniejszych wyzwań na obszarze LGD stanowi pobudzenie aktywności
gospodarczej.
.
Grupy docelowe
Mieszkańcy obszaru
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
x Liczba nowych podmiotów gospodarczych
Cel szczegółowy 1.2.
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i wykorzystania zasobów
przyrodniczo- kulturowych

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych
Opis: Wyposażenie obszaru LGD w infrastrukturę turystyczną i wsparcie
komercyjnych usług turystycznych stworzy warunki do wypoczynku lokalnej
społeczności oraz dla turystów. Zapotrzebowanie na aktywne formy spędzania
wolnego czasu wymaga utworzenia/oznakowania szlaków rowerowych, konnych,
pieszych, kajakowych odpowiednio zagospodarowanych i wyposażonych.
Wspierana będzie budowa i przebudowa niekomercyjnej i ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej, łącznie z małą architekturą, taką jak np. pomosty, wiaty,
ławki, miejsca do grillowania, miejsca biwakowe, ścieżki dydaktyczne. Koniecznym
działaniem jest wsparcie komercyjnych usług turystycznych związanych m.in.
z tworzeniem zaplecza gastronomicznego i bazy noclegowej dostosowanej do potrzeb
współczesnego turysty, a także kreowanie atrakcji turystycznych mogących
przyciągnąć większe grupy, w szczególności przy dużej konkurencji terenów
sąsiednich, zarówno znajdujących się w województwie, jak i poza. Priorytetowo
traktowane będą działania związane z zagospodarowaniem kąpielisk oraz wszelkie
oryginalne i niestandardowe atrakcje turystyczne. Istotnym elementem jest także
odnowa zabytków pod kątem zwiększenia atrakcyjności obszaru oraz ich
udostępnienie.
Grupy docelowe
Mieszkańcy obszaru, turyści
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Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

x Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim
w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii

x Liczba nowych lub zmodernizowanych niekomercyjnych obiektów infrastruktury
turystycznej
x Liczba nowych/zmodernizowanych komercyjnych usług lub obiektów
infrastruktury turystycznej
x Liczba nowych miejsc noclegowych

Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru
Opis: Ważnym zadaniem, oprócz wsparcia działań inwestycyjnych, jest
promocja wszystkich ciekawych i cennych ze względów kulturowych,
przyrodniczych, społecznych, gospodarczych miejsc, usług, produktów, tradycji,
wydarzeń, osób itp. na obszarze LGD. Istotnym elementem promocyjnym jest również
organizacja dużych imprez, specyﬁcznych dla tego obszaru, związanych z lokalnymi
zasobami przyrodniczymi lub kulturowymi. Ważnym elementem jest również
opisanie ciekawych miejsc, zabytków, wydarzeń, osób, tradycji itd., oraz szeroko
rozumiana promocja, w tym innowacyjna m.in. z zastosowaniem nowych technologii.
Grupy docelowe
Mieszkańcy obszaru, turyści, przedsiębiorcy
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

x Liczba wspartych imprez promocyjnych specyﬁcznych dla LGD
x Liczba narzędzi/materiałów/kanałów promocyjnych

fot. Aneta Wasilewska

Wody Stobrawskiego Zielonego Szlaku.

fot. Aneta Wasilewska
fot. Aneta Wasilewska
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Cel ogólny 2
Wzrost aktywności i współpracy mieszkańców

Cel szczegółowy 2.1. Zwiększenie dostępu do infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej

Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu
Opis: W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą różnego typu działania
wzbogacające ofertę spędzania wolnego czasu. Mogą to być działania takie jak:
wycieczki tematyczne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zwiedzanie obiektów
zabytkowych, poznawanie procesów produkcji i wytwórczości typowej dla terenów
wiejskich, w tym rzadkich i zanikających zawodów, pszczelarstwa, zajęcia
artystyczne, sportowe itp. Szczególnie cenione będą działania innowacyjne,
oryginalne, mogące zachęcić mieszkańców do skorzystania z oferty oraz działania
związane z aktywnością ﬁzyczną. Szczególnie ważne jest także zapewnienie dostępu
do infrastruktury oraz przełamywanie barier ograniczających uczestnictwo w życiu
społecznym grup zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz aktywizacja grup
defaworyzowanych poprzez różnego typu działania integracyjne i aktywizacyjne.
Wzrost populacji osób w starszym wieku powoduje konieczność podjęcia działań na
rzecz tej grupy społecznej, między innymi poprzez wspieranie działań podnoszących
jakość życia osób starszych, zarówno w dostępie do kultury, zajęć różnego typu, jak do
aktywności ﬁzycznej. Preferowane będą takze operacje angażujące dzieci i młodzież.
Grupy docelowe
Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, seniorzy, dzieci i młodzież
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

x Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
x Liczba ofert spędzania wolnego czasu
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Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
Opis: Na obszarze LGD dostępność do infrastruktury oraz jej małe
zróżnicowanie i niewystarczająca ilość nowoczesnych obiektów ogranicza aktywność
mieszkańców, w szczególności ludzi młodych. Należy dążyć do poprawy warunków
szkoleniowo-treningowych oraz unowocześnienia bazy sportowej, rekreacyjnej
i kulturalnej. Wspierane będą wszystkie inicjatywy lokalne na rzecz rozwoju
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej sprzyjającej aktywnym formom spędzania czasu.
Na rzecz działalności kulturalnej wspierana będzie modernizacja wraz
z wyposażaniem świetlic wiejskich oraz innych obiektów pełnących funkcje
kulturalne. Premiowane będą inwestycje tworzące równocześnie miejsca pracy dla
animatorów sportu, rekreacji lub kultury. Dla zachowania walorów środowiska ważne
jest również zastosowanie rozwiązań sprzyjających jego ochronie
i przeciwdziałających zmianom klimatu.
Grupy docelowe
Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, turyści
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

x Liczba zbudowanych/ przebudowanych obiektów infrastruktury sportoworekreacyjnej i kulturalnej

fot. Aneta Wasilewska

Przyroda Stobrawskiego Zielonego Szlaku.
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Cel szczegółowy 2.2.
Zwiększenie integracji i wiedzy mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane
z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Opis: W ramach tego przedsięwzięcia wspierane będą różnego typu akcje,
imprezy, konkursy, a także formy podnoszące wiedzę mieszkańców, w szczególności
w dziedzinie ochrony środowiska i zmian klimatu. Mogą to być działania takie jak:
wyjazdy studyjne, integracyjne, festiwale, festyny, wystawy, konkursy, imprezy
integracyjne, kulturalne, zawody itp. Szczególnie cenione będą działania
innowacyjne, oryginalne, mogące zachęcić mieszkańców do uczestniczenia
w organizowanych wydarzeniach oraz skierowane do grup zagrożonych wykluczeniem
społecznym np. w zakresie wykorzystywania nowych technologii. Istotna
będzie także skala danego wydarzenia, preferowane będzie jak największe oddziaływanie.
Grupy docelowe
Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, seniorzy, turyści
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia

x Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje
x Liczba działań edukacyjnych lub integracyjnych

fot. Aneta Wasilewska

Lasy Stobrawskiego
Zielonego Szlaku.
fot. Aneta Wasilewska
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Przedsięwzięcie 2.2.2. Animacja mieszkańców prowadzona przez LGD
Opis: Działania animacyjne prowadzone przez LGD mają na celu zwiększenie
udziału w akcjach, imprezach, zajęciach proponowanych w ramach realizacji LSR,
bieżące informowanie potencjalnych wnioskodawców o zasadach i kryteriach
udzielania wsparcia z budżetu LSR, a także o stanie realizacji LSR. Animacja ma
również na celu pogłębienie akceptacji i przychylności mieszkańców obszaru LGD dla
realizacji LSR oraz zachęcenie do partycypacji w jej wdrażaniu, a także powinna
integrować mieszkańców wokół działań prowadzonych przez LGD. Będą to działania
różnego typu w zależności od grupy odbiorców. Informacje dotyczące LGD będą
przede wszystkim przesyłane pocztą elektroniczną, na stronach internetowych, na
spotkaniach w gminach i prasie, specjalne środki przekazu przewidziano dla
i zagrożonych wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie będzie realizowane
zgodnie z Planem komunikacji stanowiącym załącznik nr 5 do LSR.
Grupy docelowe
Mieszkańcy, organizacje pozarządowe, seniorzy, przedsiębiorcy
Wskaźniki realizacji przedsięwzięcia
x Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkañcami
x Liczba działañ animacyjnych

fot. Krzysztof Pachurka

Ruiny świątyni Matyldy - park w Pokoju.
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Międzynarodowy Festiwal Tortów,
Ciast i Ciasteczek
Międzynarodowy Festiwal Tortów, Ciast i Ciasteczek – festiwal
ten pozwala na promowanie naszego regionu poprzez zaprezentowanie
tortów, które będą odzwierciedlały zamek, pałac lub dworek znajdujący
się na obszarze Opolszczyzny. Poza tym festiwal umożliwia odwiedzającym
wystawę pogłębienie swojej wiedzy na temat najciekawszych zabytków
Opolszczyzny oraz zachęca do ich odwiedzenia. Uczestnicy konkursu,
odwiedzający wystawę tortów oraz wszyscy, do których dotrze informacja
będą mogli zapoznać się z pięknem „opolskich perełek”.
Prezes LGD Stobrawski Zielony Szlak Jadwiga
Kulczycka z Jolantą Mierzwiak - zwyciężczynią
nagrody Grand Prix. Na zdjęciu wykonane torty
przez laureatkę - Dwór Biskupi w Nysie oraz
Kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Nysie

Nieistniejący Pałac w Pokoju, gm. Pokój
- wykonanie Jolanta Mierzwiak

Przewodnicząca komisji konkursowej z Renatą
Chura z Joanną Hofbauer - autorką Kościoła
Matki Boskiej Częstochowskiej w Krasowicach
gm. Namysłów.

Pałac w Karłowicach gm. Popielów
- wykonanie Halina Jadach
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Stobrawski Festiwal
Piosenki Turystycznej
Festiwal jest konkursem piosenki autorskiej mający na celu
promowanie walorów kulturowych, przyrodniczych oraz historycznych
naszego obszaru, popularyzację turystyki oraz pogłębianie wiedzy
i świadomości dzieci, młodzieży, a także osób dorosłych na temat
walorów okolicy, w której żyją i mieszkają, w myśl maksymy: „Cudze
chwalicie, swego nie znacie”.
Nagroda Grand Prix przyznawana uczestnikowi,
który zaśpiewa piosenkę w całości autorską,
napisaną specjalnie na festiwal.

Na zdjęciu duet Krzysztof Chaliński
i Roger Trela. Krzysztof Chaliński to
kompozytor wielu piosenek z naszego
śpiewnika.

Na zdjęciu zespół „Latika” z gminy Bierawa
- zwycięzcy nagrody Grand Prix za piosenkę
„Stobrawska Ziemio” przygotowanej na IX
Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej.

Uroczyste otwarcie Festiwalu - na zdjęciu
prowadzące Festiwal Prezes Stowarzyszenia
Jadwiga Kulczycka oraz pracownik biura
Natalia Kubowicz.
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PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH LSR
W TYM GRANTOWE I OPERACJE WŁASNE
W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak zakłada się
realizację operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD. Przewiduje się także
możliwość realizacji projektów własnych, jako uzupełnienie innych projektów
w ramach danego przedsięwzięcia, w szczególności w razie konieczności uzupełnienia
poziomu realizacji wskaźników oraz projektów współpracy. LGD Stobrawski Zielony
Szlak przewiduje także realizację projektów grantowych w ramach przedsięwzięć:
1.2.2. Promocja obszaru, 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury
sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań, 2.1.2. Poszerzenie oferty
spędzania wolnego czasu i 2.2.1. Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane
z ochroną środowiska i zmianami klimatu.
W ramach LSR określa się:

x wysokość wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej wynoszącą - 60 000
złotych

x wysokość wsparcia na operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem
projektów grantowych 300 000 złotych

x limit pomocy, zgodnie z § 18 ustępem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 24 września 2015r. 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, w przypadku:
x podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje
się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności
gospodarczej 70% kosztów kwaliﬁkowanych,
x w przypadku pozostałych podmiotów - 100% (za wyjątkiem jednostki
sektora ﬁnansów publicznych dla którego rozporządzenie przewiduje
pomoc w wysokości do 63,63% kosztów kwaliﬁkowalnych).
x w przypadku podmiotów tworzących inkubatory przetwórstwa
lokalnego 100% kosztów kwaliﬁkowanych (nie dotyczy jednostek
sektora ﬁnansów publicznych).
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15

2

Wniosek
Biznes Plan

Operacja wykorzystuje lokalne
produkty rolne lub produkty
gospodarki leśnej

Uwagi

4 4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

4 pkt – dotyczy
0 pkt – nie dotyczy
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
konsultacji, podczas których ekspert zewnętrzny
uzna brak konieczności wykonania uzupełnień do
wniosku oraz biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień
wniosku oraz biznesplanu zgodnie z wytycznymi
pracowników biura lub eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy
skonsultuje wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura lub ekspertem zewnętrznym lecz nie stawi
się w biurze LGD na ponowną konsultacje zgodnie
z zaleceniami.

2 pkt - do 200 000 PLN
Maksymalna kwota doﬁnansowania
1 pkt - od 200 000 do 400 000 PLN to 500 000 PLN dla operacji polegających
0 pkt - więcej niż 400 000 PLN
wyłącznie na tworzeniu lub rozwijaniu
ogólnodostępnych i niekomercyjnych
inkubatorów (biznesplan nie zakłada
osiągania zysków z działalności
prowadzonej w ramach tych inkubatorów)
Lokalny produkt rolny – wytwarzany
2 pkt – dotyczy
na obszarze objętym lokalną strategią
0 pkt – nie dotyczy
rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak
Produkty gospodarki leśnej – drewno,
runo leśne, zwierzyna łowna.

3 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy Miejsce pracy rozumiane jako miejsce
2 pkt – 2 miejsca pracy
pracy w przeliczeniu na pełny
1 pkt – 1 miejsce pracy
etat średnioroczny.
0 pkt - nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 15 pkt

Dokumenty własne
Biura

4

2

Wniosek

Wysokość wnioskowanej dotacji

Operacja realizowana
Wniosek
w miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

3

Wniosek
Biznes Plan

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

Punktacja

Przedsięwzięcie 1.1.1. Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego

Max liczba
Źródło informacji punktów

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie nowego miejsca pracy

Nazwa kryterium

Kryteria wyboru operacji Stowarzyszenia LGD Stobrawski Zielony Szlak
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Max liczba
punktów

4

4

Wniosek

Dokumenty własne
Biura

Wysokość wkładu własnego

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

4 pkt - więcej niż 60 % wkł. własnego
2 pkt - powyżej 50% do 60% wkładu
własnego
0 pkt - do 50% wkładu własnego
lub nie dotyczy∗
4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

9 pkt - do 50 000 PLN
6 pkt - więcej nż 50 000 i mniej
niż 100 000 PLN
3 pkt - od 100 000 do 200 000 PLN
0 pkt - więcej niż 200 000 PLN

2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

8 pkt - innowacja na poziomie całego
obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie gminy
0 pkt - nie dotyczy

9 pkt – 3 lub więcej miejsc pracy
6 pkt – 2 miejsca pracy
3 pkt – 1 miejsce pracy
0 pkt - nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 36 pkt

9

8

Wniosek
Biznes Plan

Wniosek

9

Wniosek
Biznes Plan

2

Wysokość wnioskowanej dotacji

Punktacja
Uwagi

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia konsultacji,
podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak konieczności
wykonania uzupełnień do wniosku oraz biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku oraz
biznesplanu zgodnie z wytycznymi pracowników biura lub
eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy skonsultuje
wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura lub ekspertem
zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze LGD na ponowną
konsultacje zgodnie z zaleceniami.

Lokalny produkt rolny – wytwarzany na
obszarze objętym lokalną strategią rozwoju
LGD Stobrawski Zielony Szlak
Produkty gospodarki leśnej - drewno,
runo leśne, zwierzyna łowna

Operacja innowacyjna na obszarze LGD
rozumiana jako - wprowadzanie nowego
lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu lub usługi), nowego procesu, nowej
metody organizacji. Innowacyjność to także
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie
lokalnych zasobów (przyrodniczych,
kulturowych, społecznych, historycznych,
w tym związanych z lokalnym dziedzictwem
kulinarnym, tradycjami) na poziomie
co najmniej gminy.

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy
w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny.

Przedsięwzięcie 1.1.2. Zwiększenie konkurencyjności ﬁrm

Źródło informacji

Wniosek
Biznes Plan

Operacja realizowana przez podmioty
rozwijające działalność, której
podstawę stanowią lokalne produkty
rolne lub produkty gospodarki
leśnej lub usługi związane z leśnictwem

Operacja dotyczy rozwiązań
innowacyjnych

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie nowego miejsca pracy

Nazwa kryterium
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Max liczba
punktów

Punktacja

Dokumenty własne
Biura

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 24 pkt

4

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
konsultacji, podczas których ekspert zewnętrzny uzna
brak konieczności wykonania uzupełnień do wniosku
oraz biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień
wniosku oraz biznesplanu zgodnie z wytycznymi
pracowników biura lub eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy
skonsultuje wniosek oraz biznesplan z pracownikami
biura lub ekspertem zewnętrznym lecz nie stawi się
w biurze LGD na ponowną konsultacje zgodnie
z zaleceniami.

Lokalny produkt rolny – wytwarzany
na obszarze objętym lokalną strategią
rozwoju LGD Stobrawski Zielony Szlak
Produkty gospodarki leśnej - drewno,
runo leśne, zwierzyna łowna

Wniosek
Biznes Plan

Operacja realizowana przez podmioty
zakładające działalność, której
podstawę stanowią lokalne produkty
rolne lub produkty gospodarki leśnej
lub usługi związane z leśnictwem

2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

Operacja innowacyjna na obszarze LGD
rozumiana jako - wprowadzanie nowego
lub znacząco udoskonalonego produktu
(wyrobu lub usługi), nowego procesu,
nowej metody organizacji. Innowacyjność
to także nietypowe, niestandardowe
wykorzystanie lokalnych zasobów
(przyrodniczych, kulturowych,
społecznych, historycznych, w tym
związanych z lokalnym dziedzictwem
kulinarnym, tradycjami) na poziomie
co najmniej gminy.

8 pkt - innowacja na poziomie
całego obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie
gminy
0 pkt - nie dotyczy

8

Wniosek
Biznes Plan

Operacja dotyczy rozwiązań
innowacyjnych

2

Osoby defaworyzowane rozumiane jako
osoby defaworyzowane na rynku pracy
określone w LSR tj. bezrobotni* do 25 lat
oraz osoby powyżej 50 lat

1 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

1

Wniosek

Rozpoczęcie działalności
gospodarczej przez osobę
z grupy defaworyzowanej

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce
pracy w przeliczeniu na pełny
etat średnioroczny.

9 pkt - 3 lub więcej miejsc pracy
6 pkt - 2 miejsca pracy
3 pkt - 1 miejsce pracy

Uwagi

9

Wniosek
Biznes Plan

Przedsięwzięcie 1.1.3. Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej

Źródło informacji

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie nowego miejsca
pracy

Nazwa kryterium
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Max liczba
punktów

Punktacja

4 pkt - więcej niż 60 % wkł. własnego
2 pkt - powyżej 50% do 60% wkł. wł.
0 pkt - do 50% wkładu własnego
8 pkt - innowacja na poziomie całego
obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie gminy
0 pkt - nie dotyczy

9 pkt - 9 lub wiêcej miejsc
6 pkt - 6- 8 miejsc
3 pkt - 3-5 miejsc
0 pkt - poniżej 3

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

4

8

10
9

4

Wniosek

Wniosek

Wniosek
Wniosek

Dokumenty własne
Biura

Wysokość wkładu własnego

Operacja wspiera innowacyjnność
na obszarze LGD

Operacja dotyczy zagospodarowania
kąpieliska

Liczba nowych miejsc noclegowych

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

10 pkt – do 100 000 PLN
0 pkt – więcej niż 100 000 PLN

10

Wniosek

Wysokość wnioskowanej dotacji

Maksymalna liczba punktów – 53 pkt

10 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

4 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

4

Wniosek

Realizacja operacji spowoduje
utworzenie nowego miejsca pracy
w turystyce

4 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

4

Wniosek

Operacje komercyjne

Uwagi

Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy skonsultuje
wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura lub ekspertem
zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze LGD na ponowną
konsultacje zgodnie z zaleceniami.

zgodnie z wytycznymi pracowników biura lub eksperta zewnętrznego.

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
konsultacji, podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak
konieczności wykonania uzupełnień do wniosku oraz biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia ponownej
konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku oraz biznesplanu

z lokalnym dziedzictwem kulinarnym, tradycjami).

Operacja innowacyjna na obszarze LGD
rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu
lub usługi) turystycznego. Innowacyjność to
także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych,
historycznych, w tym np. związanych

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych

Źródło informacji

Operacja realizowana
w miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Nazwa kryterium
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Max liczba
punktów

8

6

10

4

Wniosek

Operacja dotyczy obiektów zabytko- Wniosek
wych poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim

Wniosek
Dokumenty własne
Biura

Operacja dotyczy utworzenia /
zagospodarowania kąpieliska

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

Operacja wspiera innowacyjnność
na obszarze LGD

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz
pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

10 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

6 pkt - obiekt w rejestrze zabytków
4 pkt - obiekt w ewidencji zabytków
0 pkt - nie dotyczy

6 pkt - mniej niż 50 000 PLN
3 pkt - od 50 000 PLN do 100 000 PLN
0 pkt - więcej nż 100 000 PLN
8 pkt - innowacja na poziomie całego
obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie gminy
0 pkt - nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 36 pkt

6

Wniosek

Wysokość wnioskowanej dotacji

2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

Operacje niekomercyjne
2

Operacja realizowana
w miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Punktacja
Uwagi

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia konsultacji,
podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak konieczności
wykonania uzupełnień do wniosku oraz biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia ponownej
konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku oraz biznesplanu
zgodnie z wytycznymi pracowników biura lub eksperta
zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy skonsultuje
wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura lub ekspertem
zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze LGD na ponowną
konsultacje zgodnie z zaleceniami.

Operacja innowacyjna na obszarze LGD rozumiana jako - wprowadzanie nowego lub
znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub
usługi) turystycznego.Innowacyjność to także
nietypowe, niestandardowe wykorzystanie lokalnych
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, historycznych, w tym np. zwązanych z lokalnym
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami).

Przedsięwzięcie 1.2.1. Kreowanie usług i atrakcji turystycznych

Źródło informacji

Wniosek

Nazwa kryterium

20
Źródło informacji

Punktacja

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 20 pkt

4

Dokumenty własne
Biura

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

10 pkt do 15 000 PLN
5 pkt od 15 000 25 000 PLN
0 pkt powyżej 25 000 PLN

10

Wniosek

6 pkt – operacja zakłada więcej niż 3
działania/narzędzia/metody
(innowacyjność na poziomie gminy)
3 pkt – operacja zakłada 2 lub 3
działania/narzędzia/metody
(innowacyjność na poziomie lokalnym)
0 pkt – operacja zakłada 1 typ działań
(nie dotyczy działań innowacyjnych)

6

Przedsięwzięcie 1.2.2. Promocja obszaru

Max liczba
punktów

Wysokość wnioskowanej dotacji

Różnorodność* lub innowacyjność* Wniosek
działań przewidzianych w ramach Biznes Plan
realizacji operacji

Nazwa kryterium

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
konsultacji, podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak
konieczności wykonania uzupełnień do wniosku oraz
biznesplanu.
Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia ponownej
konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku oraz biznesplanu
zgodnie z wytycznymi pracowników biura lub eksperta
zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy skonsultuje
wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura lub ekspertem
zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze LGD na ponowną
konsultacje zgodnie z zaleceniami.

*różnorodność oceniania przy operacjach związanych
z imprezami specyﬁcznymi dla obszaru
*innowacyjność oceniana przy operacjach związanych
z materiałami/narzędziami/kanałami promocyjnymi,
innowacyjność w promocji na obszarze LGD
rozumiana jako zastosowanie nowych technologii,
nośników, kanałów, narzędzi

Uwagi
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Źródło informacji

Max liczba
punktów

Punktacja

Uwagi

Wniosek

Wysokość wnioskowanej dotacji

8

4

Wniosek

Dokumenty własne
Biura

Operacja wspiera innowacyjnność
na obszarze LGD

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia konsultacji,podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po
raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku
oraz biznesplanu zgodnie z wytycznymi pracowników
biura lub eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy
skonsultuje wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura
lub ekspertem zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze
LGD na ponowną konsultacje zgodnie z zaleceniami.

konieczności wykonania uzupełnień do wniosku
oraz biznesplanu.

Operacja innowacyjna na obszarze LGD rozumiana
jako - wprowadzanie nowego lub znacząco
udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi)
turystycznego. Innowacyjność to także
nietypowe,niestandardowe wykorzystanie lokalnych
zasobów (przyrodniczych, kulturowych, historycznych, w tym np. związanych z lokalnym
dziedzictwem kulinarnym, tradycjami).

Miejsce pracy rozumiane jako miejsce pracy
w przeliczeniu na pełny etat średnioroczny.

odnawialne źródła energii.

Rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska
i przeciwdziałające zmianom klimatu rozumiane jako
rozwiązania mające wpływ na zmniejszenie emisji
Co2, energooszczędne lub wykorzystujące

8 pkt - innowacja na poziomie całego
obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie gminy
0 pkt - nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 34 pkt

9

Wniosek

9 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

9 pkt - mniej niż 60 000 PLN
6 pkt - od 60 000 PLN do 100 000 PLN
3 pkt - od 100 000 PLN do 200 000 PLN
0 pkt - więcej nż 200 000 PLN

9

Liczba utworzonych miejsc pracy
dla animatorów kultury
lub sportu/rekreacji

2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

2 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

2

2

Wniosek

Wniosek

W realizacji operacji zastosowano
rozwiązania sprzyjające ochronie
środowiska i przeciwdziałające
zmianom klimatu

Operacja realizowana
w miejscowościach zamieszkałych
przez mniej niż 5 tys. mieszkańców

Przedsięwzięcie 2.1.1. Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań

Nazwa kryterium

22
Max liczba
punktów

3
8

10

4

Wniosek
Wniosek

Wniosek
Dokumenty własne
Biura

Operacja jest związana z różnymi
formami aktywności ﬁzycznej

Operacja ma charakter
innowacyjny

Wysokość wnioskowanej dotacji

Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby
defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR
tj. bezrobotni* do 25 lat oraz osoby powyżej 50 lat

Uwagi

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

10 pkt - do 10 000 PLN
0 pkt - więcej niż 10 000 PLN

8 pkt - innowacja na poziomie
całego obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie
gminy
0 pkt - nie dotyczy

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku
oraz biznesplanu zgodnie z wytycznymi pracowników
biura lub eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy
skonsultuje wniosek oraz biznesplan z pracownikami biura
lub ekspertem zewnętrznym lecz nie stawi się w biurze
LGD na ponowną konsultacje zgodnie z zaleceniami.

konieczności wykonania uzupełnień do wniosku
oraz biznesplanu.

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia konsultacji,podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak

Operacja innowacyjna rozumiana jako eksperymentalne działania społeczne (nie realizowane do
tej pory) mające na celu polepszenie jakości życia
osób, społeczności czy grup społecznych, co
najmniej na poziomie gminy. Innowacyjność to
także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych,
w tym związanych z lokalnym dziedzictwem
kulinarnym, tradycjami rzemieślniczymi, lokalnymi
opowieściami i legendami, wydarzeniami
historycznymi bądź wybitnymi postaciami).

4 pkt - seniorzy z dziećmi lub młodzieżą Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym
(równocześnie)
- seniorzy.
2 pkt - seniorzy lub dzieci lub młodzież
0 pkt - nie dotyczy
3 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

6 pkt - dotyczy
0 pkt - nie dotyczy

Maksymalna liczba punktów – 35 pkt

4

Wniosek

Operacja jest skierowana do grup
zagrożonych wykluczeniem
społecznym opisanych w LSR
oraz dzieci i młodzieży

6

Wniosek

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

Punktacja

Przedsięwzięcie 2.1.2. Poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu

Źródło informacji

Operacja jest skierowana do grup
defaworyzowanych na rynku pracy

Nazwa kryterium

23

Źródło informacji

Max liczba
punktów

Punktacja

Uwagi

Operacja innowacyjna rozumiana jako
eksperymentalne działania społeczne (nie
realizowane do tej pory) mające na celu
polepszenie jakości życia osób, społeczności,
ﬁrm, środowisk branżowych czy grup społecznych
co najmniej na poziomie gminy. Innowacyjność to
także nietypowe, niestandardowe wykorzystanie
lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturowych,
w tym związanych z lokalnym dziedzictwem
kulinarnym, tradycjami rzemieślniczymi, lokalnymi
opowieściami i legendami, wydarzeniami
historycznymi bądź wybitnymi postaciami).

8 pkt - innowacja na poziomie
całego obszaru LGD
4 pkt - innowacja na poziomie
gminy
0 pkt - nie dotyczy

8

Wniosek

Operacja ma charakter innowacyjny

0 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy
1 lub kilku miejscowości
2 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy
co najmniej 1 gminy (operacja jest skierowana do
mieszkańców co najmniej jednej gminy).
4 pkt - opis operacji wskazuje jednoznacznie, że
podstawową grupą docelową będą mieszkańcy
wszystkich gmin należących do LGD.

4 pkt - obszar LGD
2 pkt - gmina
0 pkt - lokalne oddziaływanie

Wniosek

Obszar oddziaływania operacji

4

tj. bezrobotni* do 25 lat oraz osoby powyżej 50 lat.
Grupy zagrożone wykluczeniem społecznym
- seniorzy.

lub zagrożonych wykluczeniem
społecznym opisanych w LSR

Przedsięwzięcie 2.2.1 Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu
6
Osoby defaworyzowane rozumiane jako osoby
6 pkt - dotyczy
Wniosek
Operacja jest skierowana do grup
defaworyzowane na rynku pracy określone w LSR
defaworyowanych na rynku pracy
0 pkt - nie dotyczy

Nazwa kryterium

24
4

Dokumenty własne
Biura

4 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po korektach
2 pkt – Konsultacja osobista w biurze
wniosku oraz biznesplanu po raz
pierwszy
0 pkt – nie dotyczy

10 pkt do 10 000 PLN
0 pkt więcej niź 10 000 PLN

2 pkt - operacja dotyczy podnoszenia
wiedzy mieszkańców z tego zakresu
1 pkt - operacja wśród innych działań
zakłada także podnoszenie wiedzy
mieszkańców z tego zakresu
0 pkt - nie dotyczy

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia
ponownej konsultacji po dokonaniu uzupełnień wniosku
oraz biznesplanu zgodnie z wytycznymi pracowników
biura lub eksperta zewnętrznego.
Wnioskodawca otrzyma 2 pkt. w przypadku, gdy
skonsultuje wniosek oraz biznesplan z pracownikami
biura lub ekspertem zewnętrznym lecz nie stawi się
w biurze LGD na ponowną konsultacje zgodnie
z zaleceniami.

konieczności wykonania uzupełnień do wniosku
oraz biznesplanu.

Wnioskodawca otrzyma 4 pkt. w przypadku odbycia konsultacji,podczas których ekspert zewnętrzny uzna brak

Poszerzenie wiedzy mieszkańców z zakresu
ochrony środowiska i zmian klimatu rozumiane
jako operacje przybliżające uczestnikom imprez
akcji, zajęć itp. tematykę ochrony środowiska
(w tym lokalne zasoby przyrodnicze)
i przeciwdziałania zmianom klimatu.

1)punkty są przyznawane dla operacji zgodnie z określonym przedsięwzięciem, który będzie realizowała operacja
2)liczba punktów dla danej operacji to suma punktów cząstkowych obliczonych dla każdego kryterium w ramach danego przedsięwzięcia.

Metodologia wyliczenia punktów:

Operacja realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców – kryteria zgodne z wymogami
określonymi w PROW 2014-2020

Maksymalna liczba punktów – 34 pkt

10

Wniosek

Wysokość wnioskowanej dotacji

Wniosek konsultowany
z Biurem LGD

2

Operacja poszerzy wiedzę
mieszkańców z zakresu ochrony
środowiska i zmian klimatycznych.

Źródło informacji

Max liczba
Uwagi
Punktacja
punktów
Przedsięwzięcie 2.2.1 Akcje edukacyjne i integracyjne, w tym związane z ochroną środowiska i zmianami klimatu

Nazwa kryterium

REALIZACJA PROJEKTÓW GRANTOWYCH
Wysokośś pomocy przyznanej LGD na jeden projekt grantowy nie może
przekroczyć 300 tys. złotych. W ramach projektu grantowego wartość każdego
zadania służącego osiągnięciu zaplanowanego celu, jaki ma być zrealizowany przez
grantobiorcę nie może być niższa niż 5 tys. złotych i jednocześnie nie może
przekroczyć maksymalnej wartości przedsięwzięcia, w ramach którego ten grant jest
realizowany (patrz tabela poniżej).
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora ﬁnansów publicznych w ramach
danego projektu grantowego nie może przekroczyć 20% kwoty środków przyznanych
na ten projekt.
O pomoc może ubiegać się podmiot będący:
1. osobą ﬁzyczną, jeżeli:
x jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
x jest pełnoletnia,
x ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR,
x miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą,
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje
się na obszarze wiejskim objętym LSR,
2. osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej
oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR,
3. jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze
wiejskim objętym LSR, z tym że spółka kapitałowa w organizacji może ubiegać się
wyłącznie o pomoc na operację.

Przedsięwzięcie

Wskaźniki na lata 2019-2021

2.2.1 Operacje innowacyjne oraz
działania edukacyjne lub
integracyjne

Liczba operacji ukierunkowanych na
innowacje - 10 sztuk

2.2.1 Operacje innowacyjne oraz
działania edukacyjne lub
integracyjne

Liczba działań edukacyjnych lub
integracyjnych - 20 sztuk

Kwota przeznaczona
na realizacje
przedsięwzięć

257 090,97 zł

Klub Jeździecki Nova Gold Horse
Gimnastyka akrobatyczna
na koniu - czyli cykl zajęć
z
woltyżerki dla dzieci
i młodzieży

Zapraszamy do naszego biura na
bezpłatne konsultacje:
Pokój ul. Sienkiewicza 8,46-034 Pokój
Zajrzyj na naszą stronę
Zadzwoń lub napisz:
oraz facebooka:
tel. 667 983 637, 723 974 261
www.stobrawskiszlak.pl
lgd@stobrawskiszlak.pl
www.facebook.com/Stowarzyszenie
LgdStobrawskiZielonySzlak
egzemplarz bezpłatny

