
 

 

         Chrostowa, 4.01.2017 r. 

 

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Dolina Raby” 

operacji własnej LGD 
 

LGD „Dolina Raby”, realizująca Lokalną Strategię Rozwoju finansowaną ze środków Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, informuje, że zamierza podjąć działania 

zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, 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) pod nazwą 

Podniesienie wiedzy dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności 

gospodarczej (nie tylko w branży produkcji żywności i napojów) 

Zakres tematyczny operacji 

 
Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na: 

Przeprowadzenie 3 szkoleń dla łącznie grupy 30 osób zainteresowanych podjęciem działalności 

gospodarczej. 

Każde szkolenie powinno trwać 5 dni w jednym dniu 6 godzin, łącznie 30 godzin dla każdej grupy 

szkoleniowej. Trzy grupy szkoleniowe każda po 10 osób. Oferent jest odpowiedzialny za 

przeprowadzenie rekrutacji osób na szkolenia. Zobowiązuje się zapewnić sale szkoleniowe, serwis 

kawowy przez cały okres szkolenia, w każdym dniu szkolenia dla każdej grupy szkoleniowej posiłek 

w formie obiadu składający się z dwóch dań. Oferent musi wziąć pod uwagę, że szkolenia muszą 

odbywać się przy pomocy komputerów – oferent powinien zapewnić salę z komputerami lub zapewnić 

aby każdy uczestnik dysponował laptopem.  

Projekt ma charakter sekwencji w stosunku do innych przedsięwzięć nie tylko w celu „Rozwój 

markowej żywności tradycyjnej i kanałów dystrybucji tych produktów, w tym krótkich łańcuchów 

żywnościowych”. Celem projektu jest przygotowane osób i podmiotów do podjęcia działalności 

gospodarczej w ramach przedsięwzięć 2.1.1, 2.2.1 i 2.3.1. Przewiduje się zajęcia głównie o 

charakterze warsztatowym, których końcowym efektem będzie nie tylko podniesienie wiedzy przez 

uczestników szkolenia w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej, ale także przygotowanie 

przez osoby i podmioty uczestniczące w szkoleniu, swoich biznes-planów. Osoby z grup 

defaworyzowanych będą miały pierwszeństwo w naborze do udziału w szkoleniu.  

Szkolenia powinny obejmować następujące zagadnienia: 

 Innowacyjność w działalności gospodarczej w tym omówienie Krajowych Inteligentnych 

Specjalizacji 

 Podstawowe zagadnienia związane z rozpoczęciem działalności (rejestracja, formy prawne, 

podatki, ubezpieczenia itp.) 

 Wniosek o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania 

działalności gospodarczej 

 Biznes plan w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej 



 Pomoc w przygotowaniu swojego biznes planu przez każdego uczestnika szkolenia (warsztaty 

z przygotowania indywidualnych biznesplanów powinny obejmować przynajmniej 40% czasu 

całego 5 dniowego szkolenia; jeden trener może zajmować się nie więcej niż 5 osobami) 

 

Wskaźniki produktu: 

 

Liczba szkoleń w zakresie wiedzy nt. podejmowania działalności gospodarczej – 3 szt 

 

Wskaźniki rezultatu: 

 

Liczba osób przeszkolonych w tym liczba osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem - 

4 

Liczba osób oceniających szkolenia jako adekwatne do oczekiwań zawodowych - 24 

Wysokość środków na realizację operacji wynosi: 30 000,00 zł 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

1 

Innowacyjność projektu 

(dotyczy projektów 

inwestycyjnych tj. ponad 

50% budżetu projektu 

stanowi inwestycja) 

 

 

(dotyczy projektów o 

charakterze szkoleniowo-

warsztatowym tj. ponad 50 % 

budżetu projektu ma 

charakter „miękki”) 

 

 

Preferuje się projekty 

innowacyjne w skali LGD, 

gminy lub sołectwa.  

„Innowacja (innovation) to 

wdrożenie nowego produktu 

(wyrobu lub usługi) lub 

procesu, nowej metody 

marketingowej lub nowej 

metody organizacyjnej w 

praktyce gospodarczej, 

organizacji miejsca pracy lub 

stosunkach z otoczeniem.”1 

 

 

Preferuje się projekty, które 

przekazują wiedzę na temat 

innowacyjności w tym KIS. 

3  Projekt innowacyjny na 

terenie LGD (w rozumieniu 

definicji z Podręcznika 

Oslo”)1 – 3 pkt 

 Projekt innowacyjny na 

terenie gminy – 2 pkt 

 Projekt innowacyjny na 

terenie sołectwa – 1 pkt 

 Brak innowacyjności – 0 

pkt 

 

 Przynajmniej 5% czasu 

szkolenia lub warsztatu 

poświęcone jest 

zagadnieniom związanym z 

innowacyjnością w tym KIS 

– 1 pkt 

 Brak zagadnień związanych 

z innowacyjnością w tym 

KIS – 0 pkt 

Podstawą weryfikacji będą 

informacje zawarte w opisie 

projektu we wniosku oraz 

karcie opisu projektu 

według lokalnych kryteriów 

wyboru. Kryterium będzie 

oceniane na podstawie w/w 

opisów oraz wiedzy własnej 

członków Rady. 

 

 

Podstawą weryfikacji będą 

informacje zawarte w opisie 

projektu we wniosku oraz 

karcie opisu projektu według 

lokalnych kryteriów wyboru. 

Ponadto obowiązkowe jest 

przedstawienie wraz z 

wnioskiem programu szkolenia 

lub warsztatu z podziałem na 

czas poświęcony 

poszczególnym zagadnieniom.   

                                                           
1
 „Podręcznik Oslo. Zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wydanie trzecie”. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa, 2008 

opracowany przez OECD i Eurostat 



Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

2 

Realizacja projektu w 

partnerstwie z innymi 

podmiotami – dotyczy 

wszystkich rodzajów 

projektów 

 

 

 

 

 

 

Integracja minimum 3 branż 

gospodarczych – dodatkowo 

dla projektów grantowych 

Preferuje się projekty 

realizowane w partnerstwie z 

innymi podmiotami na 

obszarze LGD 

 

 

 

 

 

Preferuje się projekty, w 

których uczestniczą podmioty z 

minimum 3 dowolnych branż 
gospodarczych 

 

 

 

1 W projekcie wskazano na 

partnerstwo z innymi 

podmiotami: 

 co najmniej dwoma – 2 pkt 

 jednym – 1 pkt 

 Brak wskazania – 0 pkt 

 

 

 Projekt przyczynia się do 

współpracy (integracji) 

minimum 3 branż – 3 pkt.  

 

(W przypadku projektów 

grantowych punkty się 

sumują) 

Źródłem weryfikacji będzie 

przedstawienie wraz z 

wnioskiem umowy 

partnerskiej określającej 

zadania partnerów w 

projekcie. Umowa powinna 

być zawarta na czas 

realizacji projektu nie krócej 

jednak niż na rok od 

momentu złożenia wniosku. 

 

Źródłem weryfikacji będzie 

przedstawienie porozumienia 

podmiotów z minimum 3 branż 

gospodarczych w którym 

zawarte będą informacje na 

czym ma polegać współpraca 

przyczyniająca się do integracji 

tych branż. 

3 Aktywność wnioskodawcy 

Preferuje się projekty, które są 

konsultowane w LGD podczas 

indywidualnego doradztwa oraz 

podczas szkoleń  

 

1   Operacja była 

konsultowana w biurze 

LGD w okresie od 

momentu ogłoszenia naboru 

do momentu złożenia 

wniosku  – 2 pkt 

 Operacja była konsultowana 

podczas szkolenia w ciągu 

ostatnich 6 miesięcy wstecz 

od momentu rozpoczęcia 

danego naboru – 1 pkt 

(Punkty się sumują) 

Źródłem weryfikacji będzie 

lista udzielonego doradztwa 

w biurze LGD oraz lista 

obecności na szkoleniu. 



Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

4 Zgodność z celami LSR 

 

Preferuje się projekty zgodne z 

celami LSR w większej ilości 

niż jeden. 

 

2  Projekt jest zgodny z więcej 

niż jednym celem  

szczegółowym – 1 pkt. 

Podstawą weryfikacji będą 

informacje zawarte w opisie 

projektu we wniosku oraz 

karcie opisu projektu według 

lokalnych kryteriów wyboru 

oraz LSR. 

5 Czas realizacji operacji 

Preferuje się projekty, w 

których czas realizacji 

planowanej operacji jest 

zaplanowany do 6 miesięcy od 

dnia podpisania umowy do dnia 

złożenia wniosku o płatność 

końcową 

 

1  Wnioskodawca zaplanował 

czas realizacji projektu do 6 

m-cy – 2 pkt 

 Wnioskodawca zaplanował 

czas realizacji projektu 

powyżej 6 miesięcy – 0 pkt 

Źródłem weryfikacji będą 

informacje zawarte we wniosku  

oraz opisie projektu według 

lokalnych kryteriów wyboru. 

6 

Działania promujące LGD 

 

 

 

 

W budżecie operacji 

zaplanowano środki na 

działania promocyjne o 

przyznaniu wsparcia przez 

LGD w ramach LSR poprzez 

zamieszczenie tablicy 

informacyjnej w miejscu 

realizacji projektu (w 

przypadku operacji 

inwestycyjnych) lub w 

siedzibie Wnioskodawcy ( w 

przypadku projektów nie 

inwestycyjnych) opracowanej 

wg wzoru udostępnionego 

przez LGD dla danego naboru. 

1  Tak – 1 pkt 

 Nie – 0 pkt 

Źródłem weryfikacji będzie 

wydzielona pozycja w budżecie 

całkowitym projektu. 



Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

 

 

 

 

 

7 

Ochrona środowiska i 

przeciwdziałanie zmianom 

klimatu (dotyczy projektów 

inwestycyjnych tj. ponad 

50% budżetu projektu 

stanowi inwestycja)  

(nie dotyczy projektów 

grantowych) 

 

 

 

 

 

 

 

(dotyczy projektów o 

charakterze szkoleniowo-

warsztatowym, bez projektów 

grantowych tj. ponad 50 % 

budżetu projektu ma 

Preferuje się projekty stosujące 

rozwiązania przyczyniające się 

do ochrony środowiska i 

przeciwdziałaniu zmianom 

klimatu  poprzez zakup 

odpowiedniej technologii (w 

przypadku projektów 

inwestycyjnych) lub 

przekazanie odpowiedniej 

wiedzy (w przypadku 
projektów szkoleniowych). 

2  Wnioskodawca zastosował 

preferowane rozwiązanie i 

stanowi ono powyżej 10% 

kwalifikowalnego budżetu 

projektu – 2 pkt 

 Wnioskodawca zastosował 

preferowane rozwiązanie i 

stanowi ono powyżej 5% do 

10% kwalifikowalnego 

budżetu projektu – 1 pkt 

 Wnioskodawca nie 

zastosował preferowanego 

rozwiązania lub stanowi ono 

do 5% kwalifikowalnego 

budżetu projektu - 0 pkt.  

 

 

 

 

 

  

 

 Przynajmniej 10% czasu 

szkolenia lub warsztatu 

Źródłem weryfikacji będą 

informacje zawarte w 

zestawieniu rzeczowo-

finansowym we wniosku, 

opisie projektu we wniosku 

oraz opisie projektu według 

lokalnych kryteriów wyboru. 

Weryfikacja na podstawie 

wydzielonej pozycji w 

budżecie projektu. 

Za działania mające wpływ na 

ochronę środowiska i 

przeciwdziałające zmianą 

klimatu uznaje się: inwestycje 

w instalacje wykorzystujące 

odnawialne źródła energii 

(energię słoneczną, wodną, 

geotermalną, wiatru, biopaliwo, 

biomasa, biogaz) oraz wymianę 

kotłów na niskoemisyjne. 

 
Podstawą weryfikacji będą 

informacje zawarte w opisie 

projektu we wniosku oraz 



Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

charakter „miękki”) poświęcone jest 

zagadnieniom związanym z 

ochroną środowiska i 

klimatu oraz zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii 

– 1 pkt 

 Brak zagadnień związanych 

z ochroną środowiska i 

klimatu oraz zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii 

– 0 pkt 

karcie opisu projektu według 

lokalnych kryteriów wyboru. 

Ponadto obowiązkowe jest 

przedstawienie wraz z 

wnioskiem programu szkolenia 

lub warsztatu z podziałem na 

czas poświęcony 

poszczególnym zagadnieniom.   

8 

Intensywność wsparcia 

 

(nie dotyczy przedsięwzięć 

związanych z 

podejmowaniem działalności 

gospodarczej, nie dotyczy 

JST w projektach powyżej 50 

tys. zł) 

Preferuje się projekty, w 

których przewidziano mniejszą 

intensywność wsparcia niż 

przewidziana w warunkach 

dostępu czyli większy udział 

finansowy. 

1  Wnioskodawca wnioskuje o 

intensywność wsparcia o 

20% lub więcej, mniejszą 

niż maksymalna – 2 pkt. 

 Wnioskodawca wnioskuje o 

intensywność wsparcia o 

powyżej 10% do 20% 

mniejszą niż maksymalna – 

1 pkt. 

 Wnioskodawca wnioskuje o 

intensywność wsparcia 

równą lub mniejszą, ale 

mniej niż 10% niż 

maksymalna – 0 pkt.   

Źródłem weryfikacji będą 

informacje zawarte w 

budżecie projektu we 

wniosku oraz w opisie 

projektu według lokalnych 

kryteriów wyboru.  

9 

Doświadczenie wnioskodawcy 

(projekty powyżej 50 tys. zł i 

własne, nie dotyczy projektów 

związanych z 

Preferuje się wnioskodawców, 

którzy mają większe 

doświadczenie w realizacji 

1  Wnioskodawca zrealizował 

w okresie ostatnich sześciu 

lat projekty z funduszy 

zewnętrznych na kwotę 

Źródłem weryfikacji będzie 

opis zawarty w opisie 

projektu według lokalnych 

kryteriów wyboru, w 



Lp. Kryterium lokalne 
Opis / potencjalne 

oddziaływanie 
Waga 

Punkty 
Źródło weryfikacji 

podejmowaniem działalności 

gospodarczej.) 

projektów powyżej 200 tys. zł – 3 pkt. 

  Wnioskodawca zrealizował 

w okresie ostatnich sześciu 

lat projekty z funduszy 

zewnętrznych na kwotę 

powyżej 100 tys. zł, ale 

mniej niż 200 tys. – 2 pkt. 

 Wnioskodawca zrealizował 

w okresie ostatnich sześciu 

lat projekty z funduszy 

zewnętrznych na kwotę 

powyżej 50 tys. zł, ale mniej 

niż 100 tys.  – 1 pkt. 

 Wnioskodawca zrealizował 

w okresie ostatnich sześciu 

lat projekty z funduszy 

zewnętrznych na kwotę 50 

tys. zł lub mniej  – 0 pkt. 

którym muszą być 

wskazane numery umów, 

tytuły projektów oraz kwoty 

uzyskanego wsparcia. Na 

potwierdzenie należy 

dołączyć kopie umów 

zawartych z instytucjami 

udzielającymi wsparcia. 



Warunkiem wyboru operacji jest uzyskanie minimum 10 punktów w ramach oceny zgodności 

operacji własnej ze wskazanymi wyżej kryteriami wyboru. 

Informacja o terminie i sposobie zgłaszania zamiaru realizacji operacji. 

 

W związku z powyższym LGD „Dolina Raby” zwraca się do podmiotów zainteresowanych 

realizacją takiej operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji takiej operacji w ciągu 30 dni od dnia 

opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 03.02.2017 r. Zgłoszenia, które wpłyną do 

Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane. Zgłoszenia muszą zostać złożone 

bezpośrednio w biurze LGD „Dolina Raby” w formie pisemnej. 

 

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać następujące 

oświadczenie:  

„Oświadczam, ze jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą Podniesienie wiedzy 

dla osób zainteresowanych podjęciem samodzielnej działalności gospodarczej (nie tylko w 

branży produkcji żywności i napojów), która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na 

stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Dolina Raby” w dniu 4.01.2017r. 

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec stowarzyszenia 

LGD „Dolina Raby”, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego realizacji operacji 

objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez to Stowarzyszenie, w 

terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru 

wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego 

zakres tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem. 

  

Jednocześnie oświadczam, że nie jestem podmiotem wykluczonym z możliwości otrzymania 

dofinansowania na podstawie art. 207 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) oraz nie istnieją przesłanki prawne, które 

uniemożliwiałyby realizację przeze mnie takiej operacji finansowanej ze środków PROW na 

lata 2014 – 2020”.  

 

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie 

albo upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie.  

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane.  

 

Do oświadczenia powinny zostać załączone następujące dokumenty z listy poniżej. 

Informacja o dokumentach pozwalających na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar 

realizacji operacji jest uprawniony do wsparcia (według listy załączników dot. identyfikacji 

Beneficjenta, określonych we wniosku o przyznanie pomocy): 

A. Osoba fizyczna, osoba wykonująca działalność gospodarczą 

1. Dokument tożsamości – kopia 

2. Zaświadczenie 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), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania 

lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie 



wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy  

– oryginał 

B. Osoba prawna/ jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa 

przyznaje zdolność prawną 

1. Umowa spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej albo jednostki 

organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ubiegającej się o przyznanie 

pomocy – kopia 

2. Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę 

organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i 

Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku o 

przyznanie pomocy – oryginał lub kopia 

3. Dokument(-y) określający(-e) lub potwierdzający(-e): zdolność prawną oraz 

posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR przez 

jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje 

zdolność prawną – oryginał lub kopia 

C. Spółka cywilna 

1. Umowa spółki cywilnej – kopia 

2. 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) – oryginał lub kopia 

Kopie dokumentów muszą zostać potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, samorządu 

województwa lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem 

przez notariusza, lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej informacji własnej, należy napisać na adres 

e-mail: biuro@dolinaraby.pl, lub zadzwonić pod numer 14 685 44 44 w godzinach pracy Biura 

LGD. 

 


