Informacja o planowanej operacji własnej nr OW/5/2020
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. Efektywna promocja dźwignią rozwoju gospodarczego 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 8 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. promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub
usług lokalnych.
II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR
Cel Ogólny 1 : Rozwój gospodarczy obszaru LGD Zalew Zegrzyński,
Cel szczegółowy 1.3 : Zintegrowana promocja oferty gospodarczej i inwestycyjnej,
Przedsięwzięcie 1.3.1 : Dobra promocja dźwignią rozwoju,
III. Planowane do osiągniecia wskaźniki
Wskaźnik rezultatu: Liczba odbiorców działań promocyjnych – szt. - 700,
Wskaźnik produktu: Liczba operacji dla promocji gospodarczej obszaru - szt. – 1,
IV. Cel projektu
Obszar LGD Zalew Zegrzyński cechuje dynamiczny wzrost liczby mieszkańców. Jednak nie
idzie z nim w parze rozwój oferty miejsc pracy na obszarze. Efektem są m.in. wskaźniki
bezrobocia, wyraźnie wyższe na tym obszarze w porównaniu ze wskaźnikami dla innych
sąsiadujących z Warszawą obszarów, czy to położonych na południe czy na zachód od stolicy.
Brak miejsc pracy na obszarze oznacza także konieczność szukania przez jego mieszkańców
pracy poza nim, co ma negatywny wpływ na ich życie rodzinne i społeczne, a w rezultacie
negatywnie wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy obszaru LGD.
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Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy jest brak odpowiedniej promocji gospodarczej obszaru,
postrzeganego najczęściej jako obszar o dużej atrakcyjności osadniczej oraz rekreacyjnej, ale
nie
gospodarczej. W efekcie, mimo położenia w bezpośrednim sąsiedztwie rynku
warszawskiego, na obszar trafia relatywnie mało inwestorów, a lokalne firmy mają mniejsze
szanse rozwoju.
Tę, zidentyfikowaną przez LGD Zalew Zegrzyński, barierę rozwoju można zmniejszyć, czy
wręcz wyeliminować przez efektywną, zintegrowaną promocję gospodarczej i inwestycyjnej
oferty obszaru, co jest celem operacji. Objęte nią działania muszą dotyczyć całego obszaru
oraz promować konkretne podmioty gospodarcze oraz obiekty inwestycyjne, bez względu na
ich przynależność sektorową (prywatny/publiczny) oraz branżową. Operację powinna
cechować trwałość jej rezultatów, czy to o charakterze technicznym czy instytucjonalnym.
Adresatami działań promocyjnych powinny być zarówno podmioty krajowe, jak i zagraniczne.
Ważnym kryterium oceny będzie również efektywność kosztowa operacji – oczekuje się, że
przeznaczony na nią budżet przyniesie maksymalne możliwe efekty. Cechą operacji powinno
też być włączenie w jej realizację jak największej liczby interesariuszy, zarówno z sektora
prywatnego, publicznego, jak i społecznego.
V. Termin realizacji projektu
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony (wpływ refundacji na konto) do końca 2021 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:
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
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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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