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

Załącznik nr 4 
do ogłoszenia o naborze wniosków 11/2018 

 

DODATKOWE WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW 

w ramach przedsięwzięcia: 

2.1.1. Budowa kaszubskich tras rowerowych 

 

1. Sekcja B.III Wniosku o przyznanie pomocy: Opis planowanej operacji 

Pkt. 1.1 – 1.3 Wniosku o przyznanie pomocy prosimy wypełnić zgodnie ze wskazanymi poniżej 

informacjami: 

Cel ogólny LSR:  2. Poprawa atrakcyjności turystycznej Szwajcarii Kaszubskiej 

Cel szczegółowy LSR: 2.1 Ochrona środowiska naturalnego w tym przeciwdziałanie zmianom 

klimatu poprzez stworzenie warunków dla ukierunkowanego ruchu turystycznego i rekreacyjnego 

Przedsięwzięcie LSR: 2.1.1 Budowa kaszubskich tras rowerowych 

 

Pkt. 1.4 Wniosku o przyznanie pomocy prosimy wypełnić zgodnie ze wskazanymi poniżej 

informacjami: 

W tym punkcie należy krótko opisać, w jaki sposób Państwa projekt realizuje powyżej wskazane 

cele. Ponadto w ramach opisu zgodności projektu z kryteriami prosimy podać adnotację:  

„Uzasadnienie zgodności projektu z kryteriami wyboru operacji przedstawione zostało 

w załączniku „Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji”” 

 

2. Kluczowe kryteria wyboru projektów i kolejność umieszczania wniosków na liście projektów 

ocenionych 

Dla konkursu „Budowa kaszubskich tras rowerowych” określono kryteria kluczowe: 

Kryterium 2 Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających 

zmianom klimatu 

Kryterium 6 Wpisywanie się w korytarz kaszubskich tras rowerowych 

Kryterium 7 Budowa infrastruktury rekreacyjnej towarzyszącej ścieżkom 

 
Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów ocenionych decyduje kolejno: 

 ilość uzyskanych punktów w sumie, 

 ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych wskazanych w ogłoszeniu o naborze, 

 kolejność złożenia wniosku. 
 

3. Planowane wskaźniki osiągnięcia celu (ów) operacji 

Wskaźniki planowane do osiągniecia zgodnie z zał. nr 1 do ogłoszenia prosimy podać: 
a) we wniosku o przyznanie pomocy w polach: 
- Długość szlaków rowerowych wybudowanych do roku 2023 – w sekcji B.III. pkt. 7.1 poz. 14  
- Powierzchnia zabezpieczonych obszarów cennych przyrodniczo do 2023 – w sekcji B.III. pkt. 7.2 

pozostałe wskaźniki. 
b) w załączniku do wniosku pn. „Opis zgodności z kryteriami wyboru operacji” 


