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Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej  
Nr 1/2017/OW 

 
 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” działająca 
na terenie gmin: Czchów, Gnojnik, Gródek nad Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, 

Lipnica Murowana, Łososina Dolna 
informuje, iż planuje realizację operacji z zakresu:  

promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(zgodnie z § 2 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  

z późniejszymi zmianami). 
  

Zakres tematyczny operacji:  

Przedsięwzięcie 1.2.2 Działania promujące zasoby i walory obszaru w szczególności w oparciu o 

markę Śliwkowego Szlaku.  

Wskaźnik produktu: Liczba działań łączących inicjatywy wokół marki „Śliwkowy Szlaku” – 7 

inicjatyw.  

 

Wysokość dostępnych środków na realizację operacji:  48 800,00 zł. 

 

Realizacja operacji będzie obejmować: 

7 inicjatyw (realizacja na terenie wszystkich 7 gmin obszaru: Czchów, Gnojnik, Gródek nad 

Dunajcem, Iwkowa, Korzenna, Lipnica Murowana, Łososina Dolna) mających na celu 

wykreowanie marki lokalnej „Śliwkowy Szlak”, opartej na bogactwie kulturowym, przyrodniczym i 



historycznym obszaru oraz wykorzystaniu tego potencjału w rozwoju społeczno-gospodarczym 

regionu, zawierających: 

1. Diagnozę stanu aktualnego obszaru Śliwkowego Szlaku (wszystkie gminy): infrastruktura  

komunikacyjna, oferta noclegowa, gastronomiczna, kulturalno-społeczna, sportowo-

rekreacyjna - opracowanie; 

2. Inwentaryzację zasobów turystycznych i związanych z produktem lokalnym obszaru 

objętego działaniem Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 

(wszystkie 7 gmin) – opracowanie; 

3. Strategię marki „Śliwkowy Szlak” i poszczególnych zadań związanych z kreowaniem 

wizerunku tego obszaru - opracowanie; 

4. Nawiązanie współpracy z podmiotami publicznymi, społecznymi i gospodarczymi oraz 

określenie ich roli i zadań związanych z kreowaniem marki Śliwkowy Szlak poprzez: 

a) promocję wizualizacji marki „Śliwkowy Szlak” (znak słowno-graficzny) oraz ustalenie 

zasad posługiwania się nim przez partnerów (wspólne wydarzenia promocyjne, 

umieszczenie znaku na materiałach promocyjnych, zamieszczenie informacji na 

stronie internetowej, wizualizacja w obiekcie partnera) - wdrożenie; 

b) prezentacje i promocje produktów lokalnych – inicjatywy w każdej gminie obszaru; 

c) kreowanie wspólnych ofert turystycznych (sieciowanie) – wdrożenie pakietów 

turystycznych dotyczących podmiotów z wszystkich gmin obszaru; 

d) spotkania i konferencje dotyczące podejmowanych działań - inicjatywy w każdej 

gminie obszaru; 

e) bieżące gromadzenie informacji i materiałów dotyczących obszaru, wspólne 

materiały promocyjne – wdrożenie; 

f) animowanie wspólnych inicjatyw w ramach zbudowanych partnerstw lokalnych 

(imprezy, konkursy, warsztaty, wizyty studyjne, itp.) – partnerskie inicjatywy w każdej 

gminie obszaru; 

g) kreowanie produktów lokalnych oraz wprowadzanie ich na rynek (restauracje, sklepy, 

obiekty turystyczne, itp.) – wdrożenie; 

h) animację w zakresie promocji potraw z wykorzystaniem produktów regionalnych, 

tradycyjnych i lokalnych – inicjatywy w każdej gminie obszaru; 

i) współpracę z partnerami z branży gastronomicznej poprzez wprowadzanie do menu 

potraw z w/w produktami - wdrożenie; 

j) podnoszenie kwalifikacji osób zaangażowanych w tworzenie marki (cykle szkoleń, 

warsztatów, doradztwa) – inicjatywy w każdej gminie obszaru; 

k) certyfikację produktów lokalnych – wdrożenie; 

l) współpracę z innymi regionami o podobnym charakterze – wdrożenie. 

  



Ww. operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie  

„Na Śliwkowym Szlaku” jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do 

wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie 

internetowej www.nasliwkowymszlaku.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji. 

Kryteria wyboru operacji własnych LGD : 

Lokalne kryteria wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014 -2020 – Kryteria podstawowe: Innowacyjność, Zgodność operacji ze zdefiniowanymi w 

LSR potrzebami i problemami obszaru, Odziaływanie na środowisko przeciwdziałanie 

zmianom klimatu, Wsparcie osób ze zidentyfikowanych w LSR grup defaworyzowanych, 

Poziom przygotowania operacji znajdują się na stronie LGD – www.nasliwkowymszlaku.pl oraz 

w wersji papierowej w Biurze LGD.  

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji wynosi: 50% 

możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów w ramach lokalnych kryteriów 

wyborów operacji własnych LGD– kryteria podstawowe tj.  9 pkt.  

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać na „Formularzu zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej (1 egz.) 

bezpośrednio  (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w biurze 

Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” miejscowość: 32-861 Iwkowa 

759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) w terminie od 19 listopada 2017 roku do 18 grudnia 2017 

roku od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 16.00. 

Wymagane dokumenty:  

1. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej 

LGD,  

2. Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do 

ubiegania się o wsparcie.  

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia:  

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu, terminie podanym w informacji,  

2. Spełnianie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania wsparcia 

wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z 24.09.2015r. 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 w PROW na lata 

2014-2020 (Dz.U.2015.1570) – zwanego dalej „rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.  

§ 3 rozporządzenia o wdrażaniu LSR:  

1. O pomoc może ubiegać się podmiot będący:  

1) osobą fizyczną, jeżeli:  

a) jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej,  

b) jest pełnoletnia,  

c) ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna 

nie wykonuje działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 

r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.),  

d) miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonuje działalność gospodarczą, wpisanym do 

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim 

objętym LSR - w przypadku gdy osoba fizyczna wykonuje działalność gospodarczą, do której 

stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, albo  

2) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 

się na obszarze wiejskim objętym LSR, albo  

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.  

2. W przypadku gdy operacja będzie realizowana w ramach wykonywania działalności 

gospodarczej w formie spółki cywilnej warunki określone w ust. 1 powinny być spełnione przez 

wszystkich wspólników tej spółki.  

3. W przypadku gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy wykonuje działalność 

gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, pomoc jest przyznawana, jeżeli podmiot ten prowadzi mikroprzedsiębiorstwo albo 

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).  

4. O pomoc może ubiegać się również:  



1) gmina, która nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli jej obszar jest obszarem 

wiejskim objętym LSR, w ramach której zamierza realizować operację;  

2) powiat, który nie spełnia warunku określonego w ust. 1 pkt 2, jeżeli przynajmniej jedna z gmin 

wchodzących w skład tego powiatu spełnia warunek określony w pkt 1.  

5. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie stosuje się do lokalnej grupy działania, o której 

mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, zwanej dalej "LGD  

6. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a, o pomoc może ubiegać się 

wyłącznie podmiot spełniający warunki określone w ust. 1 pkt 1 lit. a-c.  

7. W przypadku operacji w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3, o pomoc nie może ubiegać się 

podmiot wykonujący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej.  

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zostanie pozytywnie zweryfikowane, LGD 

ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację. 

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD, 

Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 

2014 -2020, Kryteria wyboru operacji własnych LGD oraz inne niezbędne dokumenty 

udostępnione są na stronie: Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Na Śliwkowym Szlaku” 

www.nasliwkowymszlaku.pl oraz do wglądu w Biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość:  

32-861 Iwkowa 759 (Iwkowa - Stadion IVA IWKOWA) od poniedziałku do piątku w godz.  

od 8.00 do 16.00. 

 

Wszelkie informacje niezbędne dla prawidłowego wypełnienia formularz zgłoszenia zamiaru 

realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD udzielane są w Biurze Lokalnej 

Grupy Działania oraz pod numerem  tel. 14 684 45 49 od poniedziałku do piątku w godz. od 

8.00 do 16.00. 

 

Załączniki:  

1. Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej Nr 1/2017/OW 

2. Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej 

LGD.  

3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

objętego PROW 2014 -2020. 

http://www.nasliwkowymszlaku.pl/


4. Kryteria wyboru operacji własnych LGD.  

 

 


