
    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

 

Ogłoszenie o naborze wniosków 11/2018 

 

Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby  

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy  

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 

 

Limit środków dostępnych w naborze: 1 913 353,14 zł 

Wkład publicznych środków wspólnotowych (EFRROW): 1 217 466,60 zł 

Termin składania wniosków: 25 maja – 8 czerwca 2018 r. 

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83- 300 Kartuzy, ul. Klasztorna 

1,  od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 

Forma złożenia wniosku: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (osobiście albo 

przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) 

Formy  wsparcia: bezzwrotna dotacja w wys.: 

- 63,63% kosztów kwalifikowanych; refundacja – dla jednostek samorządu terytorialnego 

- do 100% kosztów kwalifikowanych; refundacja – dla organizacji pozarządowych 

 

Zakres tematyczny operacji: 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej: 

Przedsięwzięcie 2.1.1 BUDOWA KASZUBSKICH TRAS ROWEROWYCH 

 

Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. 

3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru: 

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest: jednostką samorządu terytorialnego lub organizacją 

pozarządową, 

b/ złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów” 

potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji 

stanowiących załącznik nr 3 do ogłoszenia, 

c/  Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie 

zaplanowanych dla danego zakresu wsparcia wskaźników (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) 

4. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 

2014-2020. 

5. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji, tj. 

uzyskanie co najmniej 4 pkt., w tym za kryteria:  

- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom 

klimatu,  

- Wpisywanie się w korytarz kaszubskich tras rowerowych,  

- Budowa infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom,  

 w sumie min. 1 pkt. 

 



    
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” 

Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi 

zmianami. 

 

Dokumenty takie jak: 

 kryteria wyboru operacji wraz z uzasadnieniem, wskazujące minimalną liczbę punktów której 

uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

 formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność  oraz formularz umowy o 

udzielenie wsparcia, 

 Lokalna Strategia Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022, 

 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji, 

 dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców, 

znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl. 

 

Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować 

na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077 

 

Załączniki: 

1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia 

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami. 

2. Kryteria wyboru operacji 

3. Lista wymaganych dokumentów 

4. Dodatkowe wytyczne dla wnioskodawców 
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