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Data ogłoszenia: 14.06.2022  

  

Ogłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej nr OW/I/22 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Brama Beskidu”, działające na terenie gmin: Stary Sącz, 

Łącko i Podegrodzie informuje o zamiarze realizacji operacji własnej, 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  

   

  

Zakres tematyczny operacji: promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 

lokalnych  

Cele i wskaźniki planowane do osiągnięcia w ramach naboru:  

Cel ogólny 2.0:  

Wzmacnianie konkurencyjności gospodarczej obszaru LGD Brama Beskidu  

Cel szczegółowy 2.2:  

Skuteczna kooperacja i promocja obszaru na rzecz rozwoju turystyki                 

w oparciu o wykorzystanie produktów lokalnych  

Przedsięwzięcie 2.2.4: 

 Działania warsztatowo – promocyjne z wykorzystaniem lokalnych produktów/zasobów   

Wskaźnik produktu: Udział w wydarzeniu promocyjnym (krajowym/międzynarodowym) – 1  

Wskaźnik produktu: Liczba warsztatów edukacyjnych związanych z produktami lokalnymi - 2 

  

Operacja, której realizacją zainteresowana jest LGD polegać będzie na przeprowadzeniu szeregu działań 

promujących ukierunkowanych na budowanie wizerunku obszaru LGD jako posiadającego bogatą gamę 

produktów lokalnych. Działania będą obejmowały udział w wydarzeniu promocyjnym 

(krajowym/międzynarodowym) a także w warsztatach edukacyjnych. Do działań promujących lokalne 

produkty będą włączane podmioty zajmujące się produkcją m.in. wina, nalewek, okowit owocowych 

czy Cydru, członkowie LGD oraz mieszkańcy.  

  

  
  
  



Wysokość dostępnych środków na realizację operacji: 33 621 euro co przy indykatywnym kursie 

4 PLN/EUR stanowi 134 484,00 zł, przy czym minimalna całkowita wartość finansowa operacji 

wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł.  

Forma wsparcia: refundacja  

 

Intensywność dofinansowania:  

LGD jako beneficjent operacji własnej:  do 95 %     

  

Wymieniona operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie LGD „Brama Beskidu” jako operacja 

własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia 

informacji na stronie internetowej www.bramabeskidu.pl nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej 

operacji.  

  

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać:  

w terminie od 15.06.2022 r. do 14.07.2022 r. do godz. 14.00  

bezpośrednio w biurze Lokalnej Grupy Działania „Brama Beskidu” Mostki 86, 33-340 Stary Sącz 

od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 15.30 

na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji 

własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.  

Wykaz wymaganych dokumentów:  

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.  

  

Kryteria weryfikacji zgłoszeń:  

1. Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym                         

w informacji;  

2. Spełnienie przez wykonawcę warunków podmiotowych uprawniających do otrzymania 

wsparcia wynikających z § 3 Rozporządzenia MRiRW z dn. 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 PROW na lata 2014-2020 (Dz.U.2017 poz. 772 ) – zwanego dalej 

„rozporządzeniem o wdrażaniu LSR”.  

http://www.bramabeskidu.pl/


  

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

wniosków o udzielenie wsparcia na w/w operację.  

Kryteria wyboru operacji:  

Kryteria wyboru operacji własnych znajdują się na stronie LGD – www.bramabeskidu.pl oraz w wersji 

papierowej w biurze LGD.   

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

% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów tj. 13 punktów.  

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej odpowiadającej zakresowi operacji własnej  

LGD, LSR, kryteria wyboru operacji własnych,  procedura oceny i wyboru operacji własnych  

LGD oraz inne dokumenty zawierające informacje na temat wyboru Wykonawcy są udostępnione na 

stronie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu www.bramabeskidu.pl oraz do wglądu 

w biurze Lokalnej Grupy Działania miejscowość: Mostki 86, 33-340 Stary Sącz w godz. od 8:30  do 

15:30.  

Dodatkowe informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Brama Beskidu 

oraz pod numerem  tel. (+48) 18 547 66 80  w godz. od 8:30  do 15:30.  

  

  


