
 
 

Rusiec, 1 marca 2019 r.  
 
 

Informacja o planowanej do realizacji operacji własnej 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 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 
tj. 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o lokalnych 
zasobach i dziedzictwie 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://nadarzyn-raszyn-michalowice.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 8 
rozporządzenia MRiRW 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, tj. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 
usług lokalnych. 
 
II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR 
 
Cel Ogólny 2: Obszar którego mieszkańcy identyfikują się z terenem Lokalnej Grupy Działania 
Cel szczegółowy 2.1 – Współpracująca społeczność lokalna świadomie i aktywnie korzystająca 
z zasobów lokalnego dziedzictwa  
Przedsięwzięcie 2.1.3 Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź wzbogacające wiedzę o 
lokalnych zasobach i dziedzictwie. 
 
III. Planowane do osiągniecia wskaźniki dla przedsięwzięcia  
 
Wskaźnik oddziaływania: Wzrost o minimum 3% (trzy punkty procentowe) odsetka mieszkańców 
deklarujących identyfikację z obszarem LGD (%) 
Wskaźnik rezultatu: Liczba osób które wzięły udział w wydarzeniach, bądź liczba czytelników 
wydawnictw (osoby) - 1260 
Wskaźnik produktu: Liczba wydarzeń bądź tytułów wydawnictw w tym przedsięwzięć innowacyjnych 
promujących obszar albo wzbogacających wiedzą o lokalnych zasobach i dziedzictwie (szt) - 11 
 
IV. Cel projektu 
 
Projekt ma oddziaływać na zidentyfikowany problem obszaru LSR jakim jest potrzeba promowania 
obszaru działania LGD trzech gmin członkowskich: Nadarzyn, Raszyn oraz Michałowice. W diagnozie 
społeczno-gospodarczej LSR wskazuję się na brak pełnego zagospodarowania i wykorzystania 

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/


 
potencjału terenów turystycznie i przyrodniczo atrakcyjnych. Brak też rozpoznawalnej marki gmin 
członkowskich czy produktu turystycznego. Pomoc będzie przyznawana na operacje, które służą 
wspólnej promocji produktów lub usług lokalnych oraz nie dotyczą organizacji wydarzeń 
cyklicznych, z wyjątkiem wydarzenia inicjującego cykl wydarzeń lub wydarzenia specyficznego dla 
danej LSR, wskazanych i uzasadnionych w LSR, przy czym przez wydarzenie cykliczne rozumie się 
wydarzenie organizowane więcej niż jeden raz oraz poświęcone przynajmniej w części tej samej 
tematyce. 
 
V. Termin realizacji projektu 
 
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2019 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 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku 
jednostki sektora finansów publicznych, do 100% – w przypadku pozostałych podmiotów. 
 
VII. Wysokość środków na realizację operacji: 
 
50 tys. zł, przy czym minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. 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. 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 Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 
http://nadarzyn-raszyn-michalowice.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 Nadarzyn – Raszyn – Michałowice, tym samym zostanie oceniona w ramach kryteriów 
wyboru operacji w ramach LSR. 
 
IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji własnej: 

 Termin i miejsce składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 1.03.2019 r. – 
2.04.2019 r. w godzinach od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00, 
bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną do 
reprezentacji), w biurze Lokalnej Grupy Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice ul. 
Osiedlowa 72, Rusiec, 05-830 Nadarzyn. 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 załączniku do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu. 

 O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD 
 
 

http://nadarzyn-raszyn-michalowice.pl/


 
 

Załącznik  do Informacji o planowanej do realizacji operacji własnej 
Formularz zgłoszenia wraz z informacją o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD 

 

 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIA ZAMIARU REALIZACJI 
OPERACJI ODPOWIADAJĄCEJ ZAKRESOWI OPERACJI 
WŁASNEJ 
 

Potwierdzenie przyjęcia: 
 

 
Dane Zgłaszającego: 

Imię i nazwisko/Nazwa Zgłaszającego 
 
 

Rejestr, w jakim figuruje zgłaszający, numer rejestru 
(np. CEiDG/ 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  

 
W związku z ogłoszeniem przez LGD informacji o planowanej do realizacji operacji własnej pn.: 

 
 

 
zgłaszam zamiar realizacji operacji odpowiadającej zakresowi planowanej operacji własnej LGD. 
 
A. Oświadczam, że zapoznałam/em się z pełną informacją na temat planowanej do realizacji operacji własnej LGD 

znajdującą się na stronie internetowej 
 
1. Tytuł operacji: 

 
 

 
2. Opis operacji: 

 
 

 
3. Planowana wnioskowana kwota wsparcia: 

 
 

 
4. Planowany koszt całkowity operacji: 



 
 
 

 
5. Planowane koszty kwalifikowalne: 

 
 

 
6. Planowany wkład własny: 

 
 

 
7. Planowane do osiągnięcia wskaźniki produktu: 

 
 

 
8. Planowane do osiągniecia wskaźniki rezultatu: 

 
 

 
B. Oświadczam, że spełniam warunki podmiotowe uprawniające mnie do wsparcia, o których mowa w § 3 rozporządzenia 

MRiRW 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  
 

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 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców 
 

Adres: 
 
 

 
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: 
 
 

 
c) Jestem obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej: 

Obywatelstwo: 
 

 
d) Jestem pełnoletni/-a: 

Data urodzenia: 
 

 
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: 
 
 

 
Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty: 



 
1.  

2.  

…  

 
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: 
 
 

 
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: 
 
 

 
Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty: 

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: 
 
 

 
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: 
 
 

 
Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty: 



 
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 (Uwaga! Podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, nie może ubiegać 
się o pomoc na operację w zakresie wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą 
na obszarze wiejskim objętym LSR): 

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: 
 
 

Dla wykazania powyższego składam następujące dokumenty: 

1.  

2.  

...  

* Należy wypełnić odpowiednią sekcję 
 
C. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) i ustawy 
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) przez Lokalną Grupę Działania Nadarzy-
Raszyn-Michałowice.  
 
D. Oświadczam, że wszystkie podane w niniejszym zgłoszeniu oraz w załącznikach informacje są zgodne z aktualnym 
stanem prawnym i faktycznym. 
 

Data:  

Podpis 
Zgłaszającego lub pełnomocnika lub osoby 
upoważnionej 

 

 
 
 

 


