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Nr sprawy: LGDZC.320.6.2021 

Informacja o zamiarze realizacji operacji własnej 45/2021 
 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Człuchowskiej 

informuje, że planuje realizację operacji własnej z zakresu Przedsięwzięcia 1.1.2 Biznes i innowacje w turystyce 

w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność PROW 2014-2020 

 

Zakres tematyczny operacji: Biznes i innowacje w turystyce 

Forma wsparcia: refundacja 

Termin zgłaszana zamiaru realizacji operacji własnej: 28.04.2021 r. - 28.05.2021 r. 

Miejsce składania zamiaru realizacji operacji własnej: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi 

Człuchowskiej, ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno, w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.30, od wtorku do czwartku w 

godz. 8.00 – 16.00 oraz w piątki w godz. 7.00 – 14.30. Wnioski należy składać bezpośrednio tj. osobiście, przez 

pełnomocnika lub osobę upoważnioną. 

Limit środków przeznaczonych na realizację operacji: 50 000,00 zł 

Intensywność pomocy: 100% 

Warunki pozytywnej weryfikacji zgłoszenia zamiaru realizacji operacji:  

1) Złożenie formularza zamiaru realizacji operacji własnej w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2) Spełnienie warunków podmiotowych uprawniających o realizacji operacji we wskazanym zakresie: 

a) Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: organizacją pozarządową zarejestrowaną w KRS. 

b) Podmiot, który ubiega się o wsparcie posiada siedzibę/odział na obszarze objętym LSR (powiat człuchowski). 

 

W przypadku, gdy co najmniej jedno zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej zostanie pozytywnie 

zweryfikowane, LGD ogłosi nabór wniosków o udzielenie wsparcia na ww. operację. 

 

Minimum punktowe określone w kryteriach wyboru: Operacja musi otrzymać minimum 30% liczby punktów 
możliwych do uzyskania w ramach kryteriów wyboru (tj. 20,1), w tym minimum 10 pkt za kryterium Stopień 
realizacji celów i wskaźników LSR. 
 
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, formularz zgłoszenia 

zamiaru realizacji operacji własnej, formularz wniosku o płatność, formularz umowy o udzielenie wsparcia, opis 

kryteriów wyboru operacji oraz zasad przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium wraz z procedurą 

ustalania lub zmiany kryteriów oraz lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji dostępne są na stronie www.lgdzc.pl. 

Szczegółowe informacje na temat warunków ubiegania się o pomoc udzielane są w biurze LGD Ziemi 

Człuchowskiej (ul. Ogrodowa 26, 77-310 Debrzno). Pytania można także kierować na adres e-mail 

biuro@lgdzc.pl oraz telefonicznie 59 83 35 930. 
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Załączniki: 

1. Lokalne kryteria wyboru operacji własnej. 

2. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia  

oraz kryteriów wyboru operacji. 

3. Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane  

do osiągnięcia wskaźniki. 

 

 

Formularz zamiaru realizacji operacji.  

Formularz zamiaru realizacji operacji (wersja edytowalna). 

 

Data publikacji: 28.04.2021 r.  


