INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI
WŁASNEJ – p.t. Wiedza na wagę życia!
Stowarzyszenie „Partnerstwo Północnej Jury”, w ramach realizacji Strategii Rozwoju
Lokalnego kierowanego przez społeczność informuje o zamiarze realizacji operacji własnej,
o której mowa w art. 17 ust. 6 Ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o rozwoju lokalnym
z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r., poz. 378 z póź. zm.). Operacja własna
będzie realizowana w ramach określonego w LSR przedsięwzięcia 1.2.1 Tworzenie lub
wspieranie grup integracji obywatelskiej i społecznej.
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 www.jura-ppj.pl, nie zgłosił 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.

1.Zakres tematyczny:
• Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także
z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych,
• Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych,
zgodnie z §2 ust. 1 pkt 1,8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
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. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).
2. Operacja ma realizować cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR a także planowane
do osiągnięcia wskaźniki:
• Przedsięwzięcie 1.2.1 Tworzenie lub wspieranie grup integracji obywatelskiej
i społecznej,
• Cel szczegółowy 1.2. Wzmocnienie aktywności społecznej,
• Cel ogólny 1. Wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru,
• Wskaźnik produktu: Liczba zaktywizowanych organizacji NGO,
• Wskaźnik rezultatu: Liczba osób przeszkolonych.
3. Operacja jest skierowana do grup docelowych określonych w LSR
Określone w LSR grupy defaworyzowane (organizacje pozarządowe działające na obszarze
PPJ – fundacje, stowarzyszenia i organizacje społeczne z uwagi na brak aktywności, brak

środków finansowych na działalność, brak wsparcia merytorycznego w zakresie prowadzonej
działalności).
4. Cel projektu: Wsparcie dla osób z grup defaworyzowanych (organizacje pozarządowe
działające na obszarze PPJ).
Projekt przewiduje:
Przygotowanie i przeprowadzenie cyklu dziewięciu 66 godzinnych kursów
kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP) na obszarze Partnerstwa Północnej Jury,
tj. gmin: Janów, Koziegłowy, Lelów, Mstów, Niegowa, Olsztyn, Poraj, Przyrów, Żarki.
W każdej z 9 partnerskich gmin zostanie przeprowadzony 1 cykl 66 godzinnego kursu
KPP w których udział weźmie 10 osób z organizacji pozarządowych (Ochotniczych
Straży Pożarnych) w każdym kursie. W każdym cyklu 66 godzinnych kursów musi wziąć
udział ta sama grupa 10 uczestników. Każdy kurs jest przeprowadzony przez
wykwalifikowaną kadrę posiadającą odpowiednie kompetencje. Czas trwania jednego
kursu wynosi 66 godzin, w tym 25 godzin teoretycznych i 41 godzin praktycznych.
Kurs KPP musi być przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 19 marca 2007r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
(Dz.U. 2007 nr 60 poz. 408 z póź. zm.).
Uczestnikami kursu muszą być osoby z grupy defaworyzowanej z obszaru PPJ
(członkowie organizacji pozarządowych – Ochotniczych Straży Pożarnych działających
na terenie Stowarzyszenia PPJ). Łącznie w 9 partnerskich gminach kurs musi zostać
ukończony przez 90 członków organizacji pozarządowych (Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”).
Kurs musi być zakończony egzaminem państwowym z wydaniem zaświadczeń
i uzyskaniu tytułu ratownika. Możliwość realizacji kursu zarówno w trybie weekendowym
jak również w tygodniu.
Organizacja kursów wiąże się z koniecznością wynajmu sal na terenie 9 partnerskich
gmin Stowarzyszenia PPJ, w których możliwe będzie przeprowadzenie kursu KPP.
Przeprowadzenie rekrutacji przy udziale stron internetowych urzędów partnerskich gmin,
Partnerstwa Północnej Jury.
Dokumentowanie projektu obejmuje co najmniej:
a) oświadczenie o zameldowaniu na obszarze działania Stowarzyszenia PPJ
i reprezentowaniu danej organizacji pozarządowej działającej na obszarze Stowarzyszenia
PPJ,
b) listy obecności,
d) dokumentacja fotograficzna z kursu,
e) zasady uczestnictwa w kursie,
g) program kursu,
h) potwierdzone kwalifikacje lektora,
i) harmonogram kursu z uwzględnieniem miejsca i terminu kursów.

Wszelkie materiały powinny być opatrzone odpowiednimi logotypami, zgodnie z Księgą
Wizualizacji znaku PROW 2014-2020, dostępną na stronie Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, w tym również logiem LGD PPJ.
6. Termin realizacji operacji:
Projekt musi być zrealizowany i rozliczony do 31.12.2020r.
7. Forma wsparcia:
Refundacja zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 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. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.).
8. Wysokość środków na operację:
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
wymienionego w pkt 7.
Intensywność pomocy została określona zgodnie z § 18 ust. 1 Rozporządzeniem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 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. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.) tj.:
Pomoc na operację własną jest przyznawana w wysokości:
1) określonej w LSR, lecz nie wyższej niż:
a) 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r.- Prawo
przedsiębiorców,
b) 100% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych podmiotów,
c) 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.
9. Kryteria wyboru operacji wraz ze wskazaniem minimalnej liczby punktów, której
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji
W przypadku, jeśli został zgłoszony zamiar realizacji operacji przez potencjalnego
wnioskodawcę, LGD w oparciu o Kartę weryfikacji wnioskodawcy realizującego operację
własną (zał. nr 9 do Procedury oceny i wyboru operacji konkursowych i własnych) dokonuje
oceny, czy jest on uprawniony do wsparcia.
W sytuacji, kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja
zostaje przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z Procedurą oceny i wyboru
operacji konkursowych i własnych. Operacja zostanie oceniona w ramach lokalnych
kryteriów wyboru, zawartych w zał. nr 7 Karcie oceny operacji konkursowych i własnych.
Operacja musi uzyskać, co najmniej 50% maksymalnej liczby punków. Maksymalna liczba
punktów możliwa do uzyskania wynosi 40.

10. Termin i sposób zgłaszania realizacji operacji:
•

•
•

•

Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: od 23.07.2019r. –
do 21.08.2019r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.
Zgłoszenia, które wpłyną do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury” po
wyznaczonym terminie pozostaną bez rozpatrzenia.
Miejsce składania zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia „Partnerstwo Północnej Jury”,
ul. Szkolna 2, 42-253 Janów.
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać osobiście lub przez
pełnomocnika lub osobę upoważnioną; w formie pisemnej na formularzu będącym
załącznikiem do niniejszej informacji, w jednym egzemplarzu (Formularz zgłoszeniowy
dotyczący realizacji operacji własnej).
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia „Partnerstwo
Północnej Jury”.

11. Dokumenty pozwalające na potwierdzenie, że podmiot zgłaszający zamiar
realizacji operacji własnej jest uprawniony do wsparcia, tj. spełnia definicję
beneficjenta określoną w par. 3 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 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. z 2015r. poz. 1570 z późn. zm.), zgodne z listą załączników
dot. identyfikacji beneficjenta, określone we wniosku o przyznanie pomocy na operacje
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020.

