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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Lider Pojezierza”
INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA KARTY OPISU OPERACJI
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
(Załącznik dodatkowy do wniosku o dofinansowanie operacji)

Konkurs Nr 04/R/2014
I. DANE WNIOSKODAWCY
Pełna nazwa:
(imię i nazwisko)
DOKŁADANY ADRES
miejscowość

ulica

nr domu

nr lokalu

gmina
telefon

fax

email

www

II. OPIS OPERACJI
II.1. Nazwa operacji (tytuł projektu – zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie).

II.2 Miejsce wykonywania operacji (wymień wszystkie miejscowości objęte realizacją projektu lub
wielkość miejscowości objętej operacją oraz podaj siedzibę Wnioskodawcy).

II.3 Przedsięwzięcia opisane w Lokalnej Strategii Rozwoju punktowane w obecnym
naborze.
1. Energia ze źródeł odnawialnych poprzez prowadzenie upraw roślin na cele energetyczne,
montaż kolektorów słonecznych, ogniw galwanicznych, małych wiatraków produkujących
energie elektryczną, pomp ciepła itp. w świetlicach wiejskich, gospodarstwach
agroturystycznych, pensjonatach, obiektach użyteczności publicznej.
1.1 Prowadzenie usług związanych z propagowaniem i wdrażaniem działań związanych z
energią odnawialną. Opisz jakie usługi.
1.2 Zastosowanie w obiektach innowacyjnych rozwiązań wykorzystujących energię ze źródeł
odnawialnych należy opisać w jaki sposób operacja będzie nowością i innowacyjnością na
danym obszarze .
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Należy uzasadnić, że poprzez rozpoczęcie działalności gospodarczej lub działań związanych z
rozwojem i udoskonaleniem produkcji będzie wykorzystywana energia ze źródeł
odnawialnych.
2. Rozwój agroturystyki
2.1 Czy w ramach operacji planowane jest organizacja szkolenia o tematyce dotyczącej agroturystyki:
Tak/nie jeżeli tak to prosimy podać tytuł szkolenia, miejsce, program oraz ilość osób biorących udział w
szkoleniu.
2.2 Działania nad uatrakcyjnieniem istniejącej infrastruktury agroturystycznej. Opisz sposób
uatrakcyjnienia poprzez doposażenie gospodarstwa w sprzęt nadający charakter gospodarstwa,
wyposażenie terenu w urządzenia sportowe (minigolf, boisko do siatkówki itp.)
2.3 Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego, (adaptacja/remont/budowa pomieszczeń
gospodarczych na cele agroturystyczne). Krótki opis tworzonego lub modernizowanego gospodarstwa
agroturystycznego lub innego pomieszczenia gospodarczego przeznaczonego na utworzenie
dodatkowych pokoi gościnnych. Prosimy podać co zostanie zmienione w istniejącej infrastrukturze
gospodarstwa.
2.4 Planowana ilość osób korzystających z oferty agroturystycznej w ciągu roku. Prosimy podać
metody pomiaru. (lista gości, odwiedzin na stronie, zdjęcia)
3. Produkt regionalny i sprzedaż bezpośrednia
a) Czy celem operacji jest utworzenie punktu sprzedaży bezpośredniej tak/nie
b) czy celem operacji jest promocja istniejącego punktu sprzedaży bezpośredniej tak/nie
c) dostępność oferty (prosimy opisać do kogo adresowana jest oferta np. goście gospodarstwa,
mieszkańcy wsi, dostępność przez internet itp.)
c) czas trwania oferty (od kiedy i ewentualnie do kiedy?)
d) planowana liczba klientów korzystających w ciągu roku z oferty sprzedaży bezpośredniej w tym za
pomocą internetu
d) Czy w ramach operacji jest dokonywany zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi
przeznaczonych do wytwarzania produktu regionalnego i tradycyjnego. Prosimy podać jaki sprzęt oraz
jakiego produktu dotyczy.
Przyznawanie punktów:
- Jeżeli w ramach operacji nie realizowane są zadania opisane w LSR w tym przedsięwzięciu
wnioskodawca otrzymuje 0 punktów
- za utworzenie miejsca sprzedaży bezpośredniej.
5 pkt
- zakup sprzętu, maszyn, urządzeń i narzędzi przeznaczonych do wytwarzania produktu regionalnego i
tradycyjnego Tak/nie jeżeli tak to
5 pkt.
4. Woda (np. organizacja imprez wykorzystujących potencjał kulturowy wody, zakup sprzętu do
uprawiania turystyki i rekreacji wodnej, remont i tworzenie obiektów infrastruktury związanej z wodą,
wykorzystujący potencjał elektrowni wodnych i inne nowe innowacyjne pomysły związane z wodą).
4.1 Czy operacja związana jest z organizacją imprezy wykorzystujących potencjał kulturowy wody
(jakie imprezy, tytuł i krótki opis) – spływ kajakowy, rejs żeglarski, rozgrywki kajak polo, zawody i
spotkania płetwonurkowe itp
4.2 Związana jest z zakupem sprzętu do uprawiania turystyki i rekreacji wodnej (jaki sprzęt i ilość) –
kajaki, wiosła, kanadyjki, rowery wodne, sprzęt abc do płetwonurkowania itp.
4.3 Realizuje remont lub tworzy nowe obiekty związanej z infrastrukturą wodną,(prosimy opisać jakie
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obiekty podlegają remontowi lub jakie powstaną nowe ?) pomosty, miejsca cumowania żaglówek
(pomosty pływające, wiaty dla turystów uprawiających sporty i turystykę wodną), pływaki itp.
4.4 Wykorzystujący potencjał elektrowni wodnych (w jaki sposób?)
4.5 Realizuje inne nowe innowacyjne pomysły związane z zagospodarowaniem potencjału jakim jest
woda (jakie ? Prosimy krótko opisać te inicjatywy)
4.6 Liczba utworzonych obiektów infrastruktury umiejscowionych przy akwenach i ciekach wodnych
(prosimy podać ilość).
Przyznawanie punktów:
- Jeżeli w ramach operacji nie realizowane są zadania opisane w LSR w tym przedsięwzięciu
wnioskodawca otrzymuje 0 punktów
- operacja wpisuje się w przedsięwzięcie ale nie realizuje wskaźników – 1 pkt.
- operacja realizuje 1 wskaźnik produktu – 5 pkt
- operacja realizuje co najmniej 2 wskaźniki produktu – 10 pkt
5. Trasy tematyczne
5.1 Liczba uczestników imprez organizowanych na trasach tematycznych (prosimy podać planowaną
ilość)
5.2 Liczba działań organizacyjnych podjętych w celu przygotowania lub korzystania z tras(y) (prosimy
podać ilość oraz krótko opisać podjęte działania)
5.3 Której trasy tematycznej dotyczą opisane powyżej działania
5.4 Liczba podmiotów włączających się w przygotowanie i uruchomienie kolejnych elementów trasy (jst,
stowarzyszenia, fundacje, kgw, osp, przedsiębiorstwo itp.) prosimy podać liczbę oraz wymienić jakie
podmioty?
5.5 Długość uruchomionej trasy (rowerowej, nordic walking, pieszej, konnej, kajakowej) – prosimy
podać długość i jakiej ?
Przyznawanie punktów:
- Jeżeli w ramach operacji nie realizowane są zadania opisane w LSR w tym przedsięwzięciu
wnioskodawca otrzymuje 0 punktów
- trasa „Parki Drzewa Lasy” – opisane wskaźniki od 5.1 do 5.5 a dotyczące tej trasy tematycznej. Za
każdy opisany podpunkt 2,5 pkt nie więcej niż 5
- trasa „Zakony Pojezierza” opisane wskaźniki od 5.1 do 5.5 a dotyczące tej trasy tematycznej. Za
każdy opisany podpunkt 2,5 pkt nie więcej niż 5
6. Operacja ma innowacyjny charakter i wpisuje się do rozwiązań zawartych w pkt. 8, lit. a-f LSR
LSR( Innowacyjność (Innovation) – zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wdrażania innowacji oraz
faktyczna umiejętność wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych
procesów technologicznych lub organizacyjno-technicznych.
a)
innowacje w rozwoju lokalnej oferty turystycznej
b)
uruchomienie dodatkowych możliwości zarobkowania w
gospodarstwach rolnych związanych z edukacją i rekreacją
c)
wprowadzanie innowacji ze sfery odnawialnych źródeł energii
d)
powszechny, łatwy dostęp do Internetu.
e)
innowacje w sferze zarządzania rozwojem lokalnym
f)
nowe sposoby angażowania lokalnej społeczności w proces rozwoju.
Tak/nie jeżeli tak, uzasadnij na czym polega pomysłowość, nowatorskie podejście, innowacyjność
wnioskowanej operacji
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7. Liczba partnerów w realizacji projektu
7.1 . Liczba partnerów w realizacji projektu na podstawie umowy partnerskiej lub listu
intencyjnego. Partner to podmiot współpracujący z wnioskodawcą, który powinien brać
aktywny udział w formułowaniu założeń i realizacji projektu, wnoszący do niego wkład
finansowy i/lub niefinansowy (rzeczowy lub osobowy) oraz ewentualnie delegujący do
realizacji projektu własny personel.
Potwierdzeniem udziału partnerów w projekcie będzie umowa partnerska lub list intencyjny.
Proszę podać listę podpisanych umów partnerskich lub listów intencyjnych.
Prosimy podać liczbę tylko na podstawie opisanej powyżej
8. Udział w szkoleniach na podstawie list obecności
8.1 Wnioskodawca uczestniczył w szkoleniach organizowanych przez LGD Stowarzyszenie
„Lider Pojezierza” jeżeli tak to prosimy podać datę i miejsce.
8.2 Wnioskodawca brał udział w konsultacjach prowadzonych przez koordynatorów
gminnych. Jeżeli tak to prosimy podać dane konsultanta oraz datę konsultacji.
9. Trasy turystyczno-rekreacyjne
9.1 Czy operacja przyczyni się do przygotowania i uruchomienia elementów trasy turystyczno
– rekreacyjnej (ścieżki Nordic Walking, rowerowe, piesze)
- Liczba uczestników imprez organizowanych na trasach tematycznych (prosimy podać
planowaną ilość)
- Liczba działań organizacyjnych podjętych w celu przygotowania lub korzystania z tras(y)
(prosimy podać ilość oraz krótko opisać podjęte działania)
- Której trasy tematycznej dotyczą opisane powyżej działania ?
- Liczba podmiotów włączających się w przygotowanie i uruchomienie kolejnych elementów
trasy (jst, stowarzyszenia, fundacje, kgw, osp, przedsiębiorstwo itp.) prosimy podać liczbę oraz
wymienić jakie podmioty?
- Długość uruchomionej trasy (rowerowej, nordic walking, pieszej, konnej, kajakowej) –
prosimy podać długość i jakiej ?
Przyznawanie punktów:
Tak/nie jeżeli tak 5 pkt
10. Czy wnioskodawca aktywnie uczestniczy w pracach Stowarzyszenia „Lider Pojezierza”
10.1 Czy wnioskodawca składał wniosek na działania aktywizujące. Jeżeli tak to prosimy
podać tytuł projektu .
10.2 Czy wnioskodawca brał czynny udział w wydarzeniach organizowanych przez LGD, brał
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udział w walnych zgromadzeniach ( bez szkoleń). Tak/nie (dane będą zweryfikowane na
podstawie listy obecności)
11. Dywersyfikacja działalności gospodarczej na obszarach wiejskich z wykorzystaniem
elementów innowacyjnych
11.1 Czy operacja przyczyni się do utworzonych miejsc pracy w podmiotach gospodarczych,
które wnioskują o dofinasowanie. tak/nie jeżeli tak 5 pkt
12. Rozwój e-społeczeństwa
12.1 Należy opisać inicjatywy związane z rozwojem e-społeczeństwa; e-kultura, e-turystyka,
e-historia, e-region, itp.
Np.: poprzez utworzonych stron internetowych związanych z LSR, bezpłatne punkty
ogólnodostępne do WI-Fi, info-kioski, szkolenia z zakresu obsługi komputera i internetu,
rezerwacja pokoi za pomocą www, wydanie płyt promujących region i gospodarstwo,
sterowanie zasiewami poprzez GPS itp.
Podsumowując opis należy określić:
1. ilość inicjatyw – szt.
2. ilość osób korzystających z projektu.
Przyznawanie punktów:
- Jeżeli w ramach operacji nie realizowane są zadania opisane w LSR w tym przedsięwzięciu
wnioskodawca otrzymuje 0 punktów
- operacja wpisuje się w przedsięwzięcie ale nie realizuje wskaźników – 1 pkt.
- operacja realizuje wskaźniki produktu (ilość osób i inicjatywy) – za każdy zrealizowany
wskaźnik 2 pkt.
Jednak nie więcej niż 10 pkt

……………..…………….
/ miejscowość i data /

……………………………………..
/ Podpisy osób upoważnionych /

