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Fiszka projektowa dotycząca operacji własnej LGD
Nazwa i adres LGD

Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły”
ul. Chełmińska 7b, 86-253 Kijewo Królewskie

Nazwa operacji własnej LGD

„Łączy nas Wisła Wisły”

Planowany
koszt
całkowity
operacji własnej LGD w zł

53.000,00

Planowany termin realizacji
operacji własnej LGD
Zadania planowane do
realizacji w ramach operacji
własnej LGD wraz z
wyszczególnieniem kosztów
planowanych do poniesienia
ze wskazaniem ich wysokości
oraz krótkim uzasadnieniem
konieczności ich poniesienia.

czyli nadwiślańskie dziedzictwo Zakola Dolnej

Koszty kwalifikowalne operacji
własnej LGD w zł
53.000,00
Poziom dofinansowania do 95%
kwota dotacji 50.000 zł
wkład własny 3.000

Koszty niekwalifikowalne
operacji własnej LGD w zł

0,00

06-12.2022 r.
Nazwa zadania

Organizacja
wydarzenia „Uroki
pradoliny Wisły –
aktywnie i ze
smakiem”

Organizacja
wydarzenia
„Piknik z
obiektywem, czyli
Wisła z
perspektywy
koca” – warsztaty
fotograficzne
połączone z
piknikiem na
wybrzeżu Wisły
Organizacja
konkursu
fotograficznego z
nagrodami dla
mieszkańców

Planowany koszt
zadania

9.000,00

6.400,00

1.500,00

Uzasadnienie konieczności
poniesienia kosztu wraz ze
wskazaniem jego
kwalifikowalności lub
niekwalifikowalności
Koszt niezbędny do spełnienia
celów operacji.
Organizacja rajdu nornic
walking połączonego z
nadwiślańską biesiadą
produktów lokalnych przy
ognisku dla około 50 osób, w
tym należących do grup
defaworyzowanych
(zapewnienie 50 kompletów
kijków, 50 plecaków
odblaskowych, 1h pracy
instruktora, wyżywienie dla 50
osób, zapewnienie 1h prelekcji
na temat przyrody oraz
znaczenia Wisły dla
mieszkańców obszaru dawniej i
dziś )
Koszt niezbędny do spełnienia
celów operacji.
Organizacja warsztów
fotograficznych połączonych z
piknikiem na wybrzeżu Wisły
(wynagrodzenie instruktora
fotografii 3h, koce piknikowe z
logotypami 30 szt., poczęstunek
dla około 30 osób, zakup
termosu 10 l. )

Koszt niezbędny do spełnienia
celów operacji. W ramach
konkursu
uczestnicy
będą
ukazywać uroki nadwiślańskich

Załącznik do uchwały Zarządu LGD „Zakole Dolnej Wisły” nr 21/2021 z dnia 02.12.2021 r.
LGD pt. „Zakole
z Wisłą nie tylko
w nazwie”
Opracowanie i
wydruk gry
planszowej
promującej
dziedzictwo
lokalne Zakola
Dolnej Wisły,
nazwa gry
„Zakolandia” –
500 szt.

Organizacja cyklu
4 spotkań dla
dzieci i młodzieży
z obszaru każdej z
gmin Zakola pn.
„Popołudnie z
Zakolandią

Organizacja
konkursu
kulinarnego „Nadwiślańskie
smaki Świąt w

21.000,00

1.200,00

13.900,00

krajobrazów.
W ramach zadania zapewnienie
3 nagród za I, II i III miejsce.
Koszt kwalifikowany niezbędny
do spełnienia celów operacji,
wpłynie w sposób znaczący na
popularyzację,
promocję
obszaru
LGD
oraz
na
wzmocnienie
tożsamości
lokalnej mieszkańców obszaru
LGD.
Opracowanie i wydruk 500 szt.
gry.
Minimalne parametry:
Pudełko dwuczęściowe typu
góra – dół o wymiarach 250 x
250 x 50 mm; wieczko: karton
300g, druk 4+0 + folia błysk;
Plansza
o
wymiarach
(rozłożona) ok. 490 x 490 mm;
plansza
na
tekturze
introligatorskiej
1,5
mm
kaszerowana jednostronnie (tył
planszy: biały) kredą 130g, druk
4+0 + lakier dyspersyjny;
zawijane boki; plansza składana
na 4 skrzydła do pełnego
wymiaru pudełka.
Zestaw
6
pionków
standardowych typu stożek, w 6
różnych kolorach.
Zestaw 2 kostek sześciennych,
o boku 16 mm.
Zestaw
32
plastikowych
domków ok. 10 x 10 x 10 mm.
Zestaw 12 plastikowych hoteli
ok. 12 x 12 x 12 mm, o
kolorystyce innej niż domki.
Zestaw 60 kart o wymiarach
100 x 60 mm; druk 4+0 na
kredzie 300g błysk.
Zestaw 150 banknotów, 6
rodzajów po 25 sztuk każdego;
ok. 100 x 50 mm; druk na
papierze offsetowym 80g, 4+0.
Koszt niezbędny do spełnienia
celów operacji.
W ramach zadania zaplanowano
koszt
poczęstunków
dla
uczestników
4
spotkań.
Przewidywana łączna liczba
uczestników około 32 osoby.
Uczestnicy
otrzymają
grę
„Zakolandia” jako element
promujący efekty realizacji
projektu.
Koszt niezbędny do spełnienia
celów
operacji.
Zadaniem
konkursu
jest
promocja
nadwiślańskiego
dziedzictwa
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Zakolu Dolnej
Wisły– świąteczne
przysmaki kuchni
regionalnej na
słodko i na
wytrawnie”

kulinarnego Zakola Dolnej
Wisły.
wynajem
sali,
opracowanie regulaminu, kart
zgłoszenia,
przeprowadzenie
konkursu,
wyłonienie
3osobowego jury, w tym osoby
znanej
z
programów
kulinarnych
w
telewizji,
zapewnienie nagród za I, II i III
miejsce w kategorii na słodko i
na wytrawnie, biesiada wigilijna
dla około 60 mieszkańców wraz
z
degustacją
potraw
konkursowych

Opis operacji własnej LGD
Operacja własna pod tytułem „Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie
dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły” ma na celu jest promocję
nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych obszaru LGD Zakole
Dolnej Wisły poprzez organizację cyklu wydarzeń i wydruk gry planszowej.
W ramach operacji zorganizowane zostaną wydarzenia, które mają
mieszkańcom przybliżyć nadwiślańskie krajobrazy, przyrodę, tradycje i
kulinaria. Wydarzenia skierowane będą do różnych grup wiekowych i będą
miały charakter otwarty. Ważnym elementem projektu jest integracja
międzypokoleniowa oraz przywrócenie więzi społecznych w oparciu o różne
rodzaje aktywności oparte o dziedzictwo lokalne m.in. : rajd nornic walking
po pięknych terenach pradoliny Wisły, biesiada przy ognisku z degustacją
nadwiślańskich specjałów, warsztaty fotograficzne na wybrzeżu Wisły
połączone z piknikiem, świąteczny konkurs kulinarny oraz konkurs
fotograficzny. Elementem promującym i utrwalającym efekty realizacji
projektu będzie opracowanie i wydruk gry planszowej opartej o mechanizm
popularnej gry monopoly pod nazwą „Zakolandia”. Gra będzie promowała
ciekawe miejsca na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” zarówno pod
kątem przyrodniczym, jak i kulturowym, w tym kulinarnym. W ramach
projektu zaplanowano cykl 4 spotkań dla dzieci, podczas których odbędą się
rozgrywki w „Zakolandię” na obszarze wszystkich gmin obszaru „Zakola”.
Gra zostanie rozdystrybuowana wśród mieszkańców poprzez organizację
konkursów, zabaw z nagrodami w social mediach, a także przekazana do
szkół i ośrodków kultury.
Uzasadnienie zgodności
1) Uzasadnienie zgodności z LSR
Cel ogólny LSR : 2 - Wzrost atrakcyjności obszaru LGD „Zakole Dolnej
operacji własnej LGD z LSR,
w tym wykazanie, że operacja Wisły” do 2023 r.
Realizacja operacji własnej przyczyni się do wzrostu atrakcyjności obszaru
własna LGD:
1) zakłada realizację celów LGD zarówno dla jej mieszkańców, jak i osób spoza terenu Zakola.
Promocja nadwiślańskiego dziedzictwa, w tym przyrody, tradycji
głównych i
i kulinariów wzbudzi zainteresowanie regionem Zakola Dolnej Wisły,
szczegółowych LSR,
przywoła chęć poznawania dotąd nieodkrytych miejsc, tradycji i smaków.
przez osiąganie
zaplanowanych w LSR
Cel szczegółowy LSR: 2.2: Generowanie warunków wzmacniających
wskaźników,
tożsamość lokalną na obszarze LGD „Zakole Dolnej Wisły” do 2023 r.
2) jest zgodna z PROW na Realizacja operacji własnej wpłynie na wzmocnienie tożsamości lokalnej jej
mieszkańców. Dzięki realizacji szeregu zadań, w ramach których
lata 2014 - 2020,
mieszkańcy będą mogli poznawać nadwiślańskie dziedzictwo obszaru
Zakola Dolnej Wisły ich poczucie tożsamości z miejscem, w którym żyją,
3) Została uwzględniona
pracują i spędzają czas ulegnie wzmocnieniu.
w treści LSR.
Przedsięwzięcie LSR: 2.2.1: Ochrona, rozwój i promocja produktów,
dziedzictwa lokalnego oraz obszaru Zakola Dolnej Wisły
Realizacja operacji własnej wpłynie na ochronę, rozwój oraz promocję
dziedzictwa lokalnego obszaru Zakola Dolnej Wisły poprzez organizację
szeregu inicjatyw popularyzujących nadwiślańskie tradycje, zwyczaje,
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miejsca, krajobrazy, a także kulinaria. Wszystkie zadania zaplanowane w
projekcie mają za zadanie wypromować Zakole Dolnej Wisły jako miejsca
atrakcyjnego turystycznie i bogatego w tradycje i produkty lokalne. W
ramach projektu zaplanowano wydruk gry planszowej, która w sposób
innowacyjny i kompleksowy będzie odnosiła się do walorów obszaru Zakola
Dolnej Wisły, będzie je promowała i przybliżała zarówno młodszym, jak i
starszym mieszkańcom obszaru LGD, a za ich pośrednictwem również
osobom spoza tego obszaru.
2) Uzasadnienie zgodności z PROW 2014-2020 – realizacja operacji
własnej wynika z celu szczegółowego 6B „Wspieranie lokalnego rozwoju
na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu 6 „Wspieranie włączenia
społecznego, ograniczenie ubóstwa i rozwoju gospodarczego na
obszarach wiejskich”.
Operacja własna będzie realizowana w następującym zakresie
określonym w Rozporządzeniu 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. poz. 1570 z późń. zm): §2 pkt. 5) –
zachowanie dziedzictwa lokalnego.
3) Operacja własna została uwzględniona w LSR – TAK
Realizację operacji własnej w ramach celu szczegółowego 2.2 zaplanowano
zgodnie z treścią rozdziału V LSR – Opis celów. Ponadto realizacja operacji
własnej wynika z diagnozy obszaru LGD „Zakole Dolnej Wisły” w zakresie
uwarunkowań historycznych i kulturowych opisanych w rozdziale III LSR .
Operacja własna została zaplanowana również w ramach Planu Działania
oraz harmonogramu planowanych konkursów. Poza tym wskaźniki
określone w Planie działania oraz treści LSR odpowiadają tym, które
zaplanowano w ramach realizacji operacji własnej.
Uzasadnienie zgodności
operacji własnej LGD z
lokalnymi kryteriami wyboru
operacji własnej

Nazwa kryterium

Uzasadnienie zgodności

1.Spójność z fiszką
projektową –
kryterium
kluczowe

Wszystkie zadania zaplanowane w projekcie są
spójne z fiszką projektową załączoną do ogłoszenia
zamiaru
realizacji
operacji
własnej
nr
01/OW/2021.

Siedziba
Wnioskodawcy

Siedziba wnioskodawcy od minimum
2 lat znajduje się na obszarze objętym LSR.

Status prawny

Wnioskodawca jest osobą prawną.

Udział osób z grup
defaworyzowanych
w realizacji
operacji

Realizacja operacji przewiduje udział osób z grup
defaworyzowanych określonych w LSR:
1) kobiety;
2) osoby młode do 40 r. ż.;
3) osoby powyżej 50 r. ż.;
4) osoby niepracujące (osoby nieaktywne
zawodowo oraz osoby zarejestrowane w PUP);
5) osoby niepełnosprawne (osoby z orzeczeniem
o stopniu niepełnosprawności);
6) osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej.
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Doświadczenie
Wnioskodawcy

Wnioskodawca posiada doświadczenie w realizacji
minimum 3 operacji o podobnym zakresie
tematycznym w stosunku do operacji określonej
wnioskiem o przyznanie pomocy.

Partnerstwo

Operacja realizowana w partnerstwie

Innowacyjność

Operacja innowacyjna – w ramach realizacji
operacji zaplanowano innowacyjne metody
promocji – gry planszowe,

Racjonalność
budżetu operacji
Wkład własny
Wpływ realizacji
operacji na
promocję LSR i
LGD

Wszystkie zaplanowane koszty zostały poparte
minimum 1 dokumentem potwierdzającym
przyjęty poziom cen.
Zaplanowano udział wkładu własnego w realizacji
operacji własnej
Zaplanowano promocję poprzez oznaczenie miejsca
realizacji operacji tablicą informacyjną o realizacji
przedsięwzięcia w ramach LSR i udziale LGD z
zastosowaniem logotypu LGD (wymiary tablicy
minimum A3)
Zaplanowano promocję na stronie www wnioskodawcy
na temat realizacji przedsięwzięcia w ramach LSR i
udziale LGD z zastosowaniem logotypu LGD

