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Gorzyce, 10.04.2017 r.

INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” (LGD), realizując strategię Rozwoju Lokalnego Kierowanego
przez Społeczność (LSR) na lata 2016-2023 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.) realizując przedsięwzięcie 16 Strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2016-2023, w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.
Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania „Morawskie Wrota”, 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.morawskie-wrota.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 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz pod numerami telefonu
32 45 15 034
Termin
składania
zgłoszenia
zamiaru realizacji operacji
Miejsce składania zgłoszenia
Zakres tematyczny operacji

10.04.2017 – 09.05.2017 godz. 14:00
Biuro Stowarzyszenia LGD „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Wsparcie dotyczy operacji realizowanej w ramach zakresu określonego w § 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 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 (główny) 4. Wysoki poziom kompetencji, wiedzy i świadomości mieszkańców LGD
Morawskie Wrota w zakresie wdrażania LSR,
Cel szczegółowy 4.2 Wysoka świadomość mieszkańców o zrealizowanych projektach i
źródłach ich finansowania z UE,
Przedsięwzięcie 16. Kształtowanie opinii publicznej na obszarze Morawskich Wrót.

Planowane
wskaźniki

osiągnięcia

Wskaźnik produktu:
liczba operacji służących wykreowaniu wspólnego wizerunku
Morawskich Wrót – 1 szt.
Wskaźnik rezultatu: liczba osób do których dotarła informacja o założeniach LSR –
6 000 osób

Wysokość środków na realizację
operacji

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 48 000,00 zł, przy czym minimalna
całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000 zł, zgodnie z §4 ust. 1 pkt. 6
rozporządzenia.

Termin realizacji

Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ środków finansowych na konto
beneficjenta) do końca 2018 r.
Refundacja

Forma wsparcia

do
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Maksymalne poziomy wsparcia
operacji

 Jednostki sektora finansów publicznych – 63,63%
 Przedsiębiorcy– 70% kosztów kwalifikowalnych
 Pozostałe podmioty – 100% kosztów kwalifikowalnych
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.morawskie-wrota.pl i będą miały
zastosowanie zgodnie z procedurą wyboru i oceny projektów własnych

Kryteria wyboru operacji wraz ze
wskazaniem minimalnej liczby
punktów, której uzyskanie jest
warunkiem wyboru operacji




Sposób
zgłaszania
realizacji operacji

Informacje
o
dokumentach

zamiaru

W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja
własna zostaje przeniesiona na tryb konkursowy. W takiej sytuacji zastosowanie mają
lokalne kryteria wyboru operacji indywidualnej.

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.

wymaganych 


Zadanie do zrealizowania

W sytuacji kiedy nie zgłosi się realizator operacji własnej uprawniony do wsparcia,
projekt może być realizowany przez LGD. W takiej sytuacji zastosowanie mają lokalne
kryteria wyboru operacji własnej.

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji
własnej LGD, znajduje się w załączniku nr 1.
Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych
uprawniających do ubiegania się o wsparcie-zgodnie z uwagami zawartymi w zał. nr 1.

Zakup oraz montaż 6 szt. wolnostojących tablic informacyjno-promujących obszar oraz
działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie Wrota” oraz opracowanie i
wydruk map turystycznych wraz z przewodnikiem z obszaru LGD Morawskie Wrota.
1) Tablice informacyjno-promocyjne
 Uzgodnienia projektowe z właścicielami gruntów wskazanych przez LGD na terenie 6 gmin
partnerskich LGD
 Uzyskanie wszystkich niezbędnych pozwoleń i decyzji dotyczących robót budowlanych lub
zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych właściwemu organowi
 Projekty graficzne 6 tablic. W każdej gminie tablice powinny przedstawiać odrębne
informacje, nie mniej jednak wszystkie projekty powinny być spójne i posiadać tą samą
szatę graficzną. Projekt graficzny powinien uwzględnić mapę obszaru LGD. Tablice powinny
promować obszar oraz zadania LGD oraz zostać zaakceptowane przez LGD.
 Zakup oraz montaż 6 tablic na terenie 6 gmin wchodzących w skład LGD
 Tablice powinny być wolnostojące, wykonane z trwałego materiału, odpornego na
warunki atmosferyczne.
 Rozmiar tablicy nie powinien być mniejszy niż 180x120 cm (powierzchnia
zadruku)+konstrukcja. Zadruk powinien być wykonany na tablicy dibond wraz z
zabezpieczeniami UV
 Wnioskodawca będzie zobowiązany do utrzymania trwałości projektu przez co najmniej 5
lat od dnia otrzymania płatności ostatecznej.
2) Mapa oraz przewodnik LGD Morawskie Wrota
 Opracowanie mapy turystycznej wraz z przewodnikiem dla obszaru LGD Morawskie Wrota.
Mapa powinna zawierać oznaczenie najważniejszych atrakcji obszaru oraz szlaki
turystyczne oraz rowerowe. Na odwrocie powinna zawierać opis najważniejszych atrakcji
obszaru, które powinny być opatrzone zdjęciami. Przewodnik powinien zawierać opis
obszaru, jego największe atrakcje, kulturę, tradycję. Przewodnik powinien być również
opatrzony zdjęciami obszaru.
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 Minimalne parametry mapy oraz przewodnika:
- 2 000 szt. etui z wsuwaną obwolutą w formacie 258x230mm bez grzbietu, zginaną na pół
(do formatu 129x230mm) papier 170g, CMYK 4+0.
- 2 000 map 440x600mm
papier 130g g-print
CMYK 4+4
składane do 120x220mm
- 2 000 przewodników
120x220mm, oprawa zeszytowa
okładka 170g 4+0
środek 100-115g 4+4 32str
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Załącznik nr 1 do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej

Potwierdzenie przyjęcia
Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji
operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Morawskie
Wrota”

(pieczątka, data wpływu oraz podpis osoby przyjmującej):

Dane Zgłaszającego:

Imię i nazwisko/Nazwa Zgłaszającego

Rejestr, w jakim figuruje zgłaszający, numer rejestru
(np. CEDiG/ KRS - jeśli dotyczy)
Numer NIP/PESEL

Osoba/osoby upoważnione do reprezentowania
Zgłaszającego (imię i nazwisko, funkcja)

Osoba upoważniona ze strony Zgłaszającego do kontaktów z LGD
Imię i nazwisko
Adres korespondencyjny
Numer telefonu
Adres e-mail

W związku z ogłoszeniem przez LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej zgłaszam zamiar realizacji operacji
odpowiadającej zakresowi planowanej operacji własnej LGD.
A.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat planowanej do realizacji operacji własnej LGD, która dostępna
jest na stronie internetowej www.morawskie-wrota.pl
B.
Oświadczam, że spełniam warunki uprawniające mnie do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia MRiRW z
dnia 24.09.2015 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
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.2015.1570 z późn.zm.):
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I. OSOBY FIZYCZNE/OSOBY FIZYCZNE WYKONUJĄCE DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ*
a)

Moje miejsce zamieszkania znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób niewykonujących działalności gospodarczej,
do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.):

Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

b) Miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuję działalność gospodarczą, wpisane w Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (dotyczy osób fizycznych wykonujących
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej):
Adres (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość):

c) Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
Obywatelstwo:

d) Jestem pełnoletni/-a:
Data urodzenia (dd-mm-rrrr):

e) Prowadzę mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107
i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy zgłaszających zamierzających realizować operację w ramach
prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe):

W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
1.
2.
…
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II. OSOBY PRAWNE*
a) Zgłaszającym jest osoba prawna z wyłączeniem województwa:
Rodzaj osoby prawnej:

b) Siedziba/oddział osoby prawnej znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (w przypadku gmin, których siedziba
znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR: obszar wiejski gminy objęty jest LSR, w ramach którego zamierza
realizować operację; w przypadku powiatów, których siedziba znajduje się poza obszarem wiejskim objętym LSR: obszar co
najmniej jednej z gmin wchodzących w skład powiatu jest obszarem wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza
realizować operację):
Adres siedziby/oddziału/wskazanie obszaru wiejskiego gminy, powiatu (ulica, numer domu/lokalu, kod
pocztowy, miejscowość):

c) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy zgłaszających zamierzających
realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe):

W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
1.
2.
...
III. JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM USTAWA PRZYZNAJE ZDOLNOŚĆ
PRAWNĄ*
a) Zgłaszającym jest jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną:
Rodzaj jednostki:

b) Siedziba/oddział jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR:
Adres siedziby/oddziału (ulica, numer domu/lokalu, kod pocztowy, miejscowość):
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c) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy zgłaszających zamierzających
realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe):

W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
1.
2.
...
IV. SPÓŁKA CYWILNA*
a) Zgłaszającym jest spółka cywilna, a każdy jej wspólnik, w zależności od formy prawnej wspólnika, spełnia kryteria
określone w pkt I – III:
Odpowiednie dane wspólników:

b) Zgłaszający prowadzi mikroprzedsiębiorstwo/małe przedsiębiorstwo w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE)
nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w
zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1) – dotyczy zgłaszających zamierzających
realizować operację w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:
Rodzaj przedsiębiorstwa (branża, charakter: produkcyjne, usługowe):

W celu wykazania powyższych warunków składam następujące dokumenty (kopia):
1.
2.
...
* Należy wypełnić odpowiednią sekcję
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C.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.07.1997 r. o ochronie danych
osobowych przez Stowarzyszenie LGD „Morawskie Wrota”, ul. Raciborska 27; 44-350 Gorzyce, dla potrzeb niezbędnych do
wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 dla obszaru LGD „Morawskie
Wrota”.
D.
Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym
stanem prawnym i faktycznym.
Data:
Czytelny podpis
Zgłaszającego lub
pełnomocnika lub
osoby upoważnionej

