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INFORMACJA NR 9/2022/OW LGD 

O PLANOWANEJ DO REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ LGD 
 

 

   Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” realizujące Lokalną Strategię 

Rozwoju finansowaną ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, 

informuje, że zamierza podjąć działania zmierzające do realizacji operacji własnej LGD, o której mowa 

w art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności 

(Dz. U. poz. 378 z pozn. zm.) pod tytułem: 

 

„Szlakiem Granitu” – turystycznie i rekreacyjnie 

Operacja własna polegająca na: Stworzeniu atrakcji turystycznych/obiektów 

 

Minimalna całkowita wartość operacji – nie mniej niż 87 756,00 euro (351 024,00 zł) 

 

W związku z powyższym Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Szlakiem Granitu” zwraca się do 

podmiotów zainteresowanych realizacją operacji o zgłoszenie zamiaru realizacji tej operacji w ciągu 

30 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia, czyli do dnia 26.10.2022 r. Zgłoszenia, które wpłyną 

do Stowarzyszenia po terminie nie będą uwzględniane. 

Zgłoszenie do LGD zamiaru realizacji operacji opisanej powyżej powinno zawierać 

następujące  oświadczenie: 

„Oświadczam, że jestem zainteresowany realizacją operacji pod nazwą: stworzenie atrakcji 

turystycznych/obiektów, która została opisana w ogłoszeniu umieszczonym na stronie internetowej 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Szlakiem Granitu” w dniu 26.09.2022 r.     

Jednocześnie, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Stowarzyszenia Lokalna 

Grupa Działania „Szlakiem Granitu”, zobowiązuję się, do złożenia wniosku dotyczącego 

realizacji  operacji objętej niniejszym oświadczeniem, w przypadku ogłoszenia przez  to 

Stowarzyszenia, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie niniejszego oświadczenia, naboru 

wniosków, przeprowadzanego w ramach realizacji lokalnej strategii rozwoju, którego zakres 

tematyczny będzie odpowiadał specyfice operacji objętej niniejszym oświadczeniem.” 

Pod oświadczeniem powinien znajdować się podpis(y) osoby (osób) składających oświadczenie albo 

upoważnionych do reprezentowania składającego oświadczenie. 

Zgłoszenia nie zawierające wszystkich elementów wskazanych powyżej nie będą uwzględniane. 

Aby uzyskać więcej informacji na temat planowanej operacji własnej, należy napisać na 

adres e-mail: biuro@lgd-szlakiemgranitu.pl  lub zadzwonić pod numer 661 238 869 w godzinach 

pracy Biura LGD. 

 

Załączniki: 

1. Kryteria wyboru operacji. 

2. Oświadczenie o wielkości przedsiębiorstwa (wypełnia się w przypadku prowadzenia 

działalności gospodarczej). 
3. Zasady wypełniania oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa. 
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