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DODATKOWE WYTYCZNE DLA WNIOSKODAWCÓW 

w ramach przedsięwzięcia: 

 

2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

 

 

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: 2.2. Poprawa dostępu mieszkańców i turystów do wysokiej jakości usług 

turystycznych i okołoturystycznych, w tym usług innowacyjnych 

Przedsięwzięcie LSR: 2.2.2. Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

 

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 „Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej” określono kryteria kluczowe: 

Kryterium 3 – Innowacyjność projektu,  

Kryterium 5 – Inwestycja dotyczy atrakcji turystycznych, kulturowych oraz zabytków, 

Kryterium 6 – Oznakowanie miejsc atrakcyjnych turystycznie zgodnie z przyszłym systemem 

identyfikacji marki Szwajcarii Kaszubskiej,  

Kryterium 7 – Projekt zakłada bezpośrednie działania w zakresie turystyki rowerowej i/lub wodnej 

 

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 

We wniosku o przyznanie pomocy sekcja B.III pkt. 7.1 i 7.2 Wniosku o przyznanie pomocy należy 

podać wskaźniki: 

- Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  
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- Wzrost liczby osób korzystających z nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej – należy wskazać szacunkową ilość osób korzystających z utworzonej 

infrastruktury w okresie pełnego roku od otrzymania płatności ostatecznej. W kolumnie „sposób 

pomiaru wskaźnika” należy zamieścić oprócz wskazania sposobu pomiaru również informację, że 

„wskaźnik zostanie osiągnięty po roku od otrzymania płatności ostatecznej”. 


