Ogłoszenie o planowanej realizacji operacji własnej
nr OW/III/2018
Opublikowano: 9 listopada 2018 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Powiatu Wielickiego działająca na terenie gmin:
Kłaj, Niepołomice, Wieliczka informuje o planowanej 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 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich.
I.

Instytucja planująca realizację operacji własnej: Stowarzyszenie Lokalna
Grupa Działania Powiatu Wielickiego

II.

Zakres tematyczny operacji: Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez
podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian
klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

III.

Operacja będzie realizować następujące cele i przedsięwzięcia wpisane do
LSR:

Cel ogólny: CO.1.0 Budowa atrakcyjnej oferty czasu wolnego dostosowanej do potrzeb
mieszkańców i turystów, przyczyniającej się do utrzymania lub utworzenia miejsc pracy

Cel szczegółowy : CS.1.2 Zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej uwzględniającej
potrzeby i oczekiwania różnych grup wiekowych ( ze szczególnym uwzględnieniem dzieci,
młodzieży i seniorów)

Przedsięwzięcie: P 1.2.1 Poprawa identyfikacji potrzeb mieszkańców w zakresie oferty
kulturalnej w zależności od wieku i aktywności zawodowej.
IV. Operacja zakłada realizację następujących wskaźników LSR:
- wskaźnik produktu: Liczba przeprowadzonych partycypacyjnych diagnoz zapotrzebowania na
ofertę kulturalną na poziomie poszczególnych gmin LGD.

- wskaźnik rezultatu: Liczba grup społecznych (ze względu na wiek) uczestniczących w diagnozach
dotyczących zapotrzebowania na ofertę kulturalną.

Realizacja i cel diagnozy:
Celem diagnozy jest dokonanie charakterystyki i oceny obecnej oferty kulturalnej dostępnej w
poszczególnych gminach LGD oraz zidentyfikowanie jej mocnych i słabych stron, a także
określenie potrzeb mieszkańców w zakresie rozwoju oferty kulturalnej m.in. z uwzględnieniem
poszczególnych grup wiekowych – dzieci, młodzieży, seniorów.
Zakłada się opracowanie po 1 sztuce diagnozy w każdej gminie wchodzącej w skład LGD.
Diagnoza powinna zostać przeprowadzona w sposób partycypacyjny, tj. pozwalający na
poznanie opinii mieszkańców oraz ich aktywne zaangażowanie w proces prac diagnostycznych.
Zakłada się, że do opracowania diagnozy należy wykorzystać takie partycypacyjne techniki
jak:
- Technikę pn. Badania w działaniu realizowaną z udziałem dzieci/młodzieży z gmin
wchodzących w skład LGD. W ramach każdej z trzech diagnoz należy zastosować samodzielną
technikę badań w działaniu (1 badanie dla 1 sztuki diagnozy, łącznie 3 badania w działaniu).
W ramach badania Wykonawca odpowiada za przygotowanie merytoryczne oraz organizację
badania, opracowanie i przeprowadzenie warsztatów partycypacyjnych z dziećmi/młodzieżą
angażowanymi w badania (minimum 3 warsztaty na jedno badanie w działaniu), kodowanie
wyników badań, koordynację opracowania raportu z badań. Po stronie Zamawiającego będzie
leżeć wsparcie Wykonawcy w procesie angażowania szkół do badań – umożliwienie spotkań z
dyrekcją szkół celem zachęcenia ich do wzięcia udziału w badaniu, udostepnienie pomieszczeń
szkolnych na warsztaty z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie niezbędne materiały do
przeprowadzenia fazy badań w terenie oraz warsztatów z dziećmi/młodzieżą typu
kwestionariusze badawcze, niezbędne materiały do warsztatów itp. zapewnia Wykonawca.
- Zogniskowane wywiady grupowe (Focus group interview - FGI) z przedstawicielami
lokalnych instytucji kulturalnych, twórcami/organizatorami oferty kulturalnej itp. Minimum 3
FGI zrealizowane z udziałem 5 – 8 osób przy doborze respondentów zgodnym z celem badania.
FGI będzie to dyskusja prowadzona przez specjalnie przeszkolonego moderatora na podstawie
przewodnika do dyskusji (tzw. manual FGI), który wcześniej zostanie opracowany i
przedstawiany Zamawiającemu przez Wykonawcę do akceptacji. FGI, jako jakościowa
technika badawcza dostarczy informacji odnośnie subiektywnych ocen przedstawionych przez
badanych. W czasie badań FGI wykorzystywane zostaną m.in. techniki projekcyjne. Wszystkie
FGI będą rejestrowane. Po każdym FGI przygotowany zostanie przez Wykonawcę raport typu
top-line, natomiast główne wnioski ujęte zostaną w dokumencie diagnozy. Wykonawca
odpowiada za rekrutację respondentów do FGI, organizację badania, przeprowadzenie badania
i opracowanie wyników badania.
- Pogłębione wywiady indywidualne (Individual In-depth Interview - IDI) z
przedstawicielami lokalnych instytucji kulturalnych, twórcami/organizatorami oferty
kulturalnej itp. IDI będą prowadzone w formie bezpośredniej rozmowy badacza (moderatora)
z pojedynczym respondentem. Celem badań IDI będzie pogłębienie wiedzy o badanym
zjawisku. W ramach realizacji należy przygotować i przeprowadzić minimum 9 IDI.
Wykonawca odpowiada za rekrutację respondentów do IDI, organizację badania,
przeprowadzenie badania i opracowanie wyników badania.

Poziom dofinansowania 80%
Maksymalna kwota pomocy 45 000,00zł
Minimalna wartość całkowita 50 000,00zł
Ww. operacja będzie realizowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
Powiatu Wielickiego jako operacja własna pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do
wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie
internetowej www.lgdpowiatwielicki.eu nie zgłosi zamiaru realizacji takiej operacji.
Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:
Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 9.11.2018 do 10.12.2018
od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00 – 15:00
Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalna Grupa Działania Powiatu
Wielickiego ul. Henryka Sienkiewicza 2, 32-020 Wieliczka
2. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:
Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i
terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji
operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym
egzemplarzu.
Formularz zgłoszenia składany jest przez Wykonawcę osobiście, przez pełnomocnika lub przez
inną osobę upoważnioną. Zgłoszenia nadsyłane drogą pocztową, faksem lub drogą
elektroniczną nie będą uwzględniane.
Kryteria wyboru operacji.
Kryteria wyboru operacji
www.lgdpowiatwielicki.eu
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Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi:
30% możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów.
3. Informacja o wymaganych dokumentach:
•
•

Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji
własnej LGD,
Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych
uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:

a. osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem
lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu
pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na
podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia
2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w
sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i
zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu
zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały,
wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru
realizacji operacji;

b. osób prawnych: kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub
statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s
zamiaru realizacji operacji; kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem
zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę
organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru
realizacji operacji;
c. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa
przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających:
zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze
objętym LSR;
d. spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w
pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.
•

Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa sporządzone na formularzu stanowiącym
załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia, wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 6 do
niniejszego ogłoszenia (dotyczy podmiotów wykonujących działalność gospodarczą).

