Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/4/2020
z dnia 02.12.2019 r.
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński realizując Lokalną Strategię Rozwoju na
lata 2014-2020 informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, o której mowa w art. 17 ust. 6
Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U.
poz. 378 ze zm.) tj. poznanie dobrych praktyk, dziedzictwa kulturowego i
urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo
turystycznych obszaru w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Operacja będzie realizowana przez LGD jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny
podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia w terminie 30 dni od dnia opublikowania
niniejszej informacji na stronie http://lgdzz.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.
I. Zakres tematyczny
Zakres tematyczny operacji obejmować będzie operacje w zakresie, o którym mowa 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 Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U.
2017 r. poz. 772 i 1588), tj. wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie
wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.
II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR
Cel Ogólny 4 : Zachowanie walorów środowiska obszaru LGD i przeciwdziałanie zmianom
klimatu z wykorzystaniem innowacji organizacyjnych i technologicznych,
Cel szczegółowy 4.2 : Współpraca na rzecz racjonalnego gospodarowania zasobami
środowiska obszaru,
Przedsięwzięcie 4.2.1 : Tylko jeden Zalew,
III. Planowane do osiągniecia wskaźniki
Wskaźnik rezultatu: Ilość uczestniczących we współpracy na rzecz racjonalnego
gospodarowania zasobami środowiska – szt. - 20,
Wskaźnik produktu: Liczba operacji dotyczących współpracy - szt. – 1,

IV. Cel projektu
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dokument opracowany w biurze LGD Zalew Zegrzyński.

Celem operacji jest szeroko pojęta edukacja społeczności obszaru LGDZZ poprzez inicjatywę,
ukierunkowaną na organizację spotkań warsztatowych, wizyt studyjnych, w których wezmą
udział lokalni liderzy. To oni mają duży wpływ na lokalne społeczności i dzięki nim rozwija
się życie społeczno-kulturalne małych społeczności wiejskich. Podczas realizacji operacji, jej
uczestnicy otrzymają niezbędną wiedzę, by otworzyć bądź rozwijać działalność gospodarczą
na obszarach dużo mniej zurbanizowanych, przy wykorzystaniu europejskich mechanizmów
wsparcia. Projekt będzie stanowił istotny element spłycania istniejących różnic rozwojowych
występujących pomiędzy miastem, a wsią. Operacja będzie wpływać na poprawę jakości życia
na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców
wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności
wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie
na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. Celem operacji jest
wymiana doświadczeń, "podpatrywanie" dobrych praktyk np. produktów regionalnych i
tradycyjnych, zasobów przyrodniczych, agroturystyki, turystyki wiejskiej itp. w ramach działań
realizowanych przez Partnerów, a także poznanie doświadczeń w zakresie współpracy
partnerskiej wielu podmiotów na rzecz społeczności lokalnej. Można zaryzykować
stwierdzenie, że będzie to operacja służąca poznawaniu lokalnych tradycji, historii, kultury oraz
walorów przyrodniczych regionu. Wyjazdy studyjne są najlepszą, najbardziej bezpośrednią
formą szkolenia. Przekonały nas o tym bardzo pozytywne opinie uczestników wcześniej
organizowanych wizyt. Licząc, że naoczny, namacalny kontakt ze zrealizowanymi i bardzo
dobrze funkcjonującymi projektami będzie skutkował przenoszeniem najlepszych praktyk na
obszar LGDZZ. Program wizyty będzie obejmował między innymi spotkania z
przedstawicielami lokalnej LGD, spotkania merytoryczne oraz wizytację projektów
realizowanych ze środków UE. Projekt ma promować lokalne dziedzictwo kulturowe,
historyczne, przyrodnicze, gospodarcze i kulinarne oraz upowszechniać wiedzę o funduszach
europejskich, które mają na celu pobudzanie przedsiębiorczości wśród ludzi młodych, osób
wykluczonych społecznie, osób z tzw. grup defaworyzowanych.

V. Termin realizacji projektu
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2020 r.
VI. Forma wsparcia:
Refundacja poniesionych kosztów w wysokości:
 do 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego
działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o
swobodzie działalności gospodarczej,
 do 95% – w przypadku pozostałych podmiotów;
 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów
publicznych.
VII. Wysokość środków na realizację operacji:
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Dokument opracowany w biurze LGD Zalew Zegrzyński.

50 000,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00
zł, zgodnie z § 4 ust 1 pkt 6 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 Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2017 r. poz. 772 i 1588). Całkowita wartość operacji
obejmuje sumę kosztów kwalifikowanych oraz kosztów niekwalifikowanych operacji.
VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej LGD Zalew Zegrzyński
http://lgdzz.pl/. W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do
wsparcia, operacja własna zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie
z REGULAMINEM RADY ORAZ PROCEDURAMI WYBORU I OCENY OPERACJI
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, tym samym zostanie oceniona
w ramach kryteriów wyboru operacji w ramach LSR. Operacja musi uzyskać minimalną liczbę
punktów w ocenie wg lokalnych kryteriów wyboru tj. 10 pkt.

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej:
Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 02.12.2019r. –
03.01.2020 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 15:00, bezpośrednio
(osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do reprezentacji), w Biurze
Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pok. 413.
Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane



Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać w formie pisemnej na
formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD
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Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 –2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
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Dokument opracowany w biurze LGD Zalew Zegrzyński.

