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INFORMACJA O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska (zwane dalej LGD), realizując Strategię Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 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. z 2019 poz. 1167.) tj. PROSpołeczna Ziemia Bielska – jako wydarzenia specyficzne dla LGD 

Ziemia Bielska; 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 

www.ziemiabielska.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:  

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 

ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych; (zgodnie z 

§2 ust. 1 pkt 1 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. z 2021 r. poz. 2358) 

II. Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcia ujęte w LSR: 

• C3. Wzrost poziomu spójności społecznej obszaru Ziemi Bielskiej 

• C3.2 Wzrost kompetencji organizacji pozarządowych oraz mieszkańców obszaru 

• P10. Razem możemy więcej – integracja, kompetencje, kapitał społeczny. 

III. Planowane do osiągniecia wskaźniki 

Wskaźnik produktu – WP31 - liczba operacji własnych polegających na organizacji spotkań dla grup 

społecznych obszaru LSR – szt. 1 

Wskaźnik rezultatu – W3.2. liczba osób, które wzięły udział w spotkaniach dla grup społecznych z obszaru 

LSR – 270 osób 

IV. Cel projektu: integracja i wzmocnienie kapitału społecznego organizacji pozarządowych i twórców z 

obszaru LGD Ziemia Bielska 

Projekt przewiduje organizację wydarzeń integrujących, aktywizujących i wzmacniających kapitał społeczny 

dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i twórców z obszaru LGD Ziemia Bielska, w okresie listopad 

2022 – czerwiec 2024  

1. Organizacja spotkania dla przedstawicieli organizacji pozarządowych  

W ramach zadania należy zapewnić: 
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− salę konferencyjną dla ok. 150 osób, z nagłośnieniem, bezpłatnym parkingiem, wyposażoną 

w projektor multimedialny, ekran; wraz z zapewnieniem przestrzeni do organizacji cateringu dla 

150 osób, 

− catering dla ok 150 osób: przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, zimne napoje, 

ciasto/ciastka), zimny bufet przekąskowy 

− wykładowców prowadzących prelekcje – łącznie max. 4h zegarowe prelekcji. Spotkania mają na 

celu wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację społeczności lokalnej, rozwijanie kompetencji 

miękkich. 

− fotografa do wykonania ok. 50 zdjęć o wysokiej rozdzielczości dokumentujących wydarzenie, 

(przekazanie ich w wersji elektronicznej), 

− opracowanie identyfikacji wizualnej projektu, na który składają się przygotowanie logo, hasła 

promocyjnego projektu, opracowanie wizualizacji materiałów szkoleniowych (smycz, identyfikator, 

teczka), opracowanie wizualizacji zaproszeń, formularza rejestracyjnego na spotkania. 

− materiały dla uczestników każdego spotkania – identyfikator, smycz, teczka, długopis (150 

kompletów). 

− wydruk zaproszeń na spotkania – 250 sztuk wraz z kosztem wysyłki i kopertami 

− Przygotowanie drobnych gadżetów w podziękowaniu za udział w spotkaniu o wartości do 

15zł/osoba 

− nagranie i wyemitowanie 30 spotów 30 sek. promujących projekt i zachęcających do rekrutacji na 

spotkanie  

− wynajem fotobudki na ok. 4h wraz z zapewnieniem personalizowanych gadżetów i tła 

− przygotowanie filmu promocyjnego podsumowującego prowadzone wydarzenie, o długości min. 3 

minuty, w jakości obrazu przynajmniej FULL HD. 

 

2. Organizacja spotkania dla twórców 

W ramach zadania należy zapewnić: 

− salę konferencyjną dla ok. 120 osób, z nagłośnieniem, bezpłatnym parkingiem, wyposażoną 

w projektor multimedialny, ekran; wraz z zapewnieniem przestrzeni do organizacji cateringu dla 

120 osób, 

− catering dla ok 120 osób: przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, zimne napoje, 

ciasto/ciastka), zimny bufet przekąskowy 

− wykładowców prowadzących prelekcje – łącznie max. 4h zegarowe prelekcji. Spotkania mają na 

celu wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację społeczności lokalnej, rozwijanie kompetencji 

miękkich. 

− fotografa do wykonania ok. 50 zdjęć o wysokiej rozdzielczości dokumentujących wydarzenie, 

(przekazanie ich w wersji elektronicznej), 
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− fotografa do wykonania sesji portretowej dla ok. 120 osób, wykonanie zdjęć o wysokiej 

rozdzielczości przedstawiających portrety twórców i przekazanie ich w wersji elektronicznej, 

− materiały szkoleniowe dla uczestników każdego spotkania – identyfikator, smycz, teczka, długopis 

(120 kompletów). 

− Wydruk zaproszeń na spotkania – 150 sztuk wraz z kosztem wysyłki i kopertami 

− Przygotowanie drobnych gadżetów w podziękowaniu za udział w spotkaniu o wartości do 

15zł/osoba 

− nagranie i wyemitowanie 30 spotów 30 sek. promujących projekt i zachęcających do rekrutacji na 

spotkanie  

− przygotowanie personalizowanej ścianki reklamowej  

− przygotowanie filmu promocyjnego podsumowującego prowadzone wydarzenie, o długości min. 3 

minuty, w jakości obrazu przynajmniej FULL HD. 

3. Organizacja 6 warsztatów dla grup społecznych z regionu LGD Ziemia Bielska 

W ramach zadania należy zapewnić: 

− salę konferencyjną dla ok. 25 osób na 6 warsztatów, z nagłośnieniem, bezpłatnym parkingiem, 

wyposażoną w projektor multimedialny, ekran; wraz z zapewnieniem przestrzeni do organizacji 

cateringu dla 25 osób, 

− catering dla ok 25 osób na 6 warsztatów: przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, zimne 

napoje, ciasto/ciastka), zimny bufet przekąskowy 

− wykładowców prowadzących 6 warsztatów – max. 4h zegarowe na 1 warsztat. Warsztaty mają na 

celu wzmocnienie kapitału społecznego, aktywizację społeczności lokalnej, rozwijanie kompetencji 

miękkich. 

− fotografa do wykonania ok. 50 zdjęć o wysokiej rozdzielczości dokumentujących wydarzenie, 

(przekazanie ich w wersji elektronicznej) podczas każdego z 6 warsztatów (łącznie 6 usług 

fotograficznych), 

− materiały szkoleniowe dla uczestników każdego spotkania – identyfikator, smycz, teczka, długopis 

(25 kompletów x 6 warsztatów = 150 kompletów). 

− przygotowanie filmu promocyjnego podsumowującego prowadzone wydarzenie, o długości min. 3 

minuty, w jakości obrazu przynajmniej FULL HD. 

4. Organizacja wyjazdu studyjnego  

W ramach zadania należy zapewnić: 

− organizację wyjazdu studyjnego dla 30 osób na maksymalnie 4 dni / 3 noclegi do kraju Unii 

Europejskiej w promieniu ok. 500 km (preferowany kraj docelowy – Węgry)  

− autokar i transport do miejsca docelowego, transport na terenie wizyty studyjnej (objazd zgodnie z 

programem wyjazdu, z uwzględnieniem wszystkich opłat, postojów itp.) 
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− ubezpieczenie osób biorących udział w wyjeździe 

− zakwaterowanie dla 30 osób w hotelach przynajmniej 3-gwiazdkowych, pokoje maksymalnie 

dwuosobowe, wraz z wyżywieniem (śniadania, obiady, kolacje) 

− bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 

− opiekę profesjonalnego pilota i przewodnika 

5. Organizacja spotkania plenerowego dla organizacji pozarządowych 

W ramach zadania należy zapewnić: 

− przestrzeń z miejscami siedzącymi, do spożywania posiłku dla ok. 120 osób,  

− catering dla ok 120 osób: przerwa kawowa nielimitowana (kawa, herbata, zimne napoje, 

ciasto/ciastka), ciepłe posiłki z ogniska/grilla 

− zapewnienie występu zespołu muzycznego, trwającego min. 2 godziny. 

− fotografa do wykonania ok. 50 zdjęć o wysokiej rozdzielczości dokumentujących wydarzenie, 

(przekazanie ich w wersji elektronicznej), 

V. Termin realizacji projektu 

Złożenie wniosku o płatność końcową wypłacaną po zrealizowaniu całej operacji, nastąpi w terminie do 2 

lat od dnia zawarcia umowy, lecz nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r. 

VI. Forma wsparcia: refundacja  

VII. Wysokość środków na realizację operacji: 278 229,32 PLN, (69 557,33 EUR) przy czym minimalna całkowita 

wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 000,00 zł, zgodnie z §4 ust 1 pkt 6 rozporządzenia. 

LGD ustaliła następujące maksymalne intensywności pomocy dla poszczególnych kategorii beneficjentów: 

• przedsiębiorcy – do 65% kosztów kwalifikowanych; 

• organizacja pozarządowe, osoby fizyczne, pozostałe podmioty – do 95% kosztów kwalifikowanych; 

• jednostki sektora finansów publicznych – do 63,63% kosztów kwalifikowanych; 

VIII. Obowiązujące kryteria wyboru operacji: 

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

Ziemia Bielska: www.ziemiabielska.pl. 

W sytuacji kiedy zgłosi się realizator operacji własnej, uprawniony do wsparcia, operacja własna zostaje 

przesunięta na tryb konkursowy i oceniona zgodnie z „Procedurą w zakresie przeprowadzania naboru 

i wyboru wniosków składanych przez podmioty inne niż LGD”, tym samym zostanie oceniona w ramach 

kryteriów wyboru operacji w ramach LSR.  

Wnioskodawcę obowiązują kryteria podstawowe wspólne 1-9 oraz kryteria dodatkowe specyficzne 12-17. 

Operacja musi uzyskać minimum 40% maksymalnej liczby punktów w ocenie wg kryteriów wyboru tj. 28 pkt 

z 70 możliwych do uzyskania, w tym osiągnąć wymagane minimum cząstkowe w kryterium 6. 

IX. Termin i sposób zgłaszania zamiaru realizacji operacji: 

http://www.ziemiabielska.pl/
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• Termin składania zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej: 05.04.2022 r. – 04.05.2022 r. od 

poniedziałku do piątku w godzinach pracy biura. Zgłoszenia, które wpłyną do Biura LGD po wyznaczonym 

terminie nie będą uwzględniane. 

• Miejsce składania zgłoszenia: biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska w Bielsku-Białej, 

przy ul. T. Regera 81, 43-382 Bielsko-Biała 

• Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać osobiście lub przez pełnomocnika lub osobę 

upoważnioną; w formie pisemnej na formularzu będącym zał. nr 1 do niniejszej informacji, w jednym 

egzemplarzu. 

• O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD. 

Informacje udzielane są w Biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska oraz pod numerami 

telefonu (33) 818 34 11. 


