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1. Na podstawie zapisów Załącznika nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii 
Kaszubskiej „Procedura aktualizacji LSR” Lokalna Grupa Działania przystąpiła do 
przeprowadzenia procesu zmian w zapisach LSR,  

2. Z uwagi na zakres proponowanych zmian zastosowano procedurę wskazaną dla  
szerszej aktualizacji procesu wdrażania Strategii, obejmującą konsultacje 
przeprowadzone w oparciu o: 
- co najmniej jedno spotkanie z mieszkańcami, 
- informację zamieszczoną na stronie internetowej o proponowanych zmianach z 
możliwością przesyłania swoich opinii co do ich zakresu, 
- informację w punkcie konsultacyjnym o procesie aktualizacji i możliwości wnoszenia 
swoich ewentualnych uwag, 
- bezpośrednie konsultacje na zorganizowanym w tym celu spotkaniu z Radą 
Stowarzyszenia oraz przedstawicielami wszystkich gmin objętych LSR. 

3. Wypełniając zobowiązania wynikające z w/w zapisów LSR, Stowarzyszenie 
przeprowadziło dwa spotkania konsultacyjne z Radą LGD oraz jedno spotkanie z 
przedstawicielami gmin objętych LSR. Na podstawie przeprowadzonych spotkań 
Zarząd LGD przygotował propozycję zmian w zapisach LSR, 

4. Przedmiotowe zmiany zostały zaprezentowane do publicznej wiadomości poprzez: 
a. umieszczenie ich na stronie internetowej LGD z wyznaczonym terminem na 

wnoszenie uwag – materiał został zamieszczony na stronie internetowej 
www.kaszubylgd.pl dnia 7 czerwca 2021 roku; termin na składanie uwag 
wyznaczono do dnia 15 czerwca 2021 r. 

b. przeprowadzenie otwartego spotkania konsultacyjnego prezentującego 
proponowane zmiany – spotkanie odbyło się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 9.00 
w formie zdalnej na platformie internetowej,  

c. informowanie osób korzystających z usług doradczych w punkcie konsultacyjnym 
o procesie aktualizacji i możliwości wnoszenia swoich ewentualnych uwag. 

5. Uwagi w ramach konsultacji mogły być zgłaszane poprzez przesłanie na adres e-mail: 
stk@kaszuby.com.pl, w trakcie spotkania informacyjnego oraz w trakcie świadczenia 
usług doradczych w punkcie konsultacyjnym.  

6. W ramach konsultacji uwagi złożyły 3 podmioty/osoby. Treść zgłoszonych uwag wraz 
z informacją o ich uwzględnieniu w projekcie Strategii przedstawiono w poniższej 
tabeli.  
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Treść zgłoszonych uwag do projektu zmian  
Lokalnej Strategii Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej 2016-2022 

Treść do której wnoszona jest 
uwaga 

Treść uwagi/propozycja zmiany lub 
dodania zapisów Odniesienie do otrzymanej uwagi 

Kryteria wyboru projektów w 
ramach przedsięwzięcia 
„Opracowanie koncepcji Smart 
Villages”  

Uwaga dotycząca kryteriów wyboru w 
zakresie opracowania koncepcji Smart 
Villages: punktowanie powinno być za 
spełnianie warunków Smart Village, a nie 
na działalność za działalność na obszarze 
Smart Village (wnioskodawca nie ma 
wpływu na to czy sołtys wsi zgłosi się do 
programu Smart Village) 

Przedmiotowa uwaga nie została 
uwzględniona. Przedmiotowe 
kryterium jest kryterium 
obligatoryjnym, narzuconym przez 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi; stąd LGD nie ma możliwości, 
żeby takiego kryterium nie 
zastosować. Należy jednocześnie 
wskazać, że w/w kryterium jest ważne 
z punktu widzenia powodzenia we 
wdrażaniu wypracowanych 
pomysłów w danej miejscowości. 
Należy natomiast podkreślić, że samo 
punktowanie jakiegoś faktu nie 
wyklucza wnioskowania i 
pozytywnego wyboru projektu przez 
operacje którego danego kryterium 
nie spełniają - dodatkowo 
punktowany jest partycypacyjny 
charakter przygotowania koncepcji, 
co nie oznacza, że operacja które 
otrzymują 0 punktów za 
przedmiotowe kryterium nie będą 
wybrane do realizacji.  

Kryteria wyboru projektów w 
ramach przedsięwzięcia „Wsparcie 
podejmowania nowych 
działalności gospodarczych” 

Uwaga dotyczy kryterium „Zakres 
projektu obejmuje inne elementy niż 
roboty budowlane oraz zakup środków 
transportu (z wyłączeniem pojazdów typu 
food truck oraz maszyn budowlanych): 
Tak – 2 pkt.; Nie – 0 pkt.”.  
Czy zawarcie w projekcie jakiejkolwiek 
roboty budowlanej automatycznie 
warunkuje otrzymanie 0 pkt? Czy chodzi 
o to, aby projekt nie zawierał tylko i 
wyłącznie robót budowlanych ale 
również inne elementy? 

W przedmiotowym kryterium 
punktowane będą wnioski, w ramach 
których nie zaplanowano żadnych 
robót budowlanych i wskazanych 
środków transportu. Jakiekolwiek 
prace budowlane spowodują nie 
przyznanie punktów w tym 
kryterium. 
Należy podkreślić, że samo 
punktowanie jakiegoś faktu nie 
wyklucza wnioskowania i 
pozytywnego wyboru projektu przez 
operacje którego danego kryterium 
nie spełniają – miejsce na liście 
rankingowej projektów zależy przede 
wszystkim od sumy zdobytych 
punktów w ramach wszystkich 
kryteriów wyboru projektów. 
Przedmiotowe kryterium wynika z 
konieczności sprawnej i szybkiej 
realizacji wybranych projektów z 
uwagi na kończący się okres 
wydatkowania środków finansowych 
będących w gestii LGD – 
dotychczasowe doświadczenie w 
realizacji przez beneficjentów 
dofinansowanych projektów 
wskazuje, że operacje polegające na 
realizacji robót budowlanych trwają 
znacznie dużej a jednocześnie rodzą 
bardzo często potencjalne 
komplikacje natury formalno – 
prawnej (np. konieczność uzyskania 
pozwoleń na budowę/zgłoszeń 
budowy) - które dodatkowo 
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wydłużają czas oraz utrudniają sam 
proces ich realizacji.  
Kwestia środków transportu wynika z 
potrzeby zapewnienia maksymalnej 
efektywności wydatkowania środków 
finansowych będących w gestii LGD 
i koncentracji ich na inwestycjach 
bezpośrednio związanych i 
niezbędnych do prowadzenia 
działalności gospodarczej.  

Kryteria wyboru operacji – uwaga 
ogólna (autopoprawka LGD)  

Proponuje się zmianę definicji kryterium 
„Racjonalność budżetu” w przypadku 
każdego z przedsięwzięć w LSR poprzez 
zmianę zapisów mówiących o dołączeniu 
ofert – dotychczasowy wymóg załączania 
2 ofert zastępuje się koniecznością 
załączenia 1 oferty, która jest z 
dokładnością do 0,01 zł zgodna z kwotą 
wskazaną w budżecie projektu zawartym 
w dokumentacji aplikacyjnej.  
Przedmiotowa uwaga wynika z potrzeby 
ujednolicenia definicji przedmiotowego 
kryterium we wszystkich 
przedsięwzięciach LSR.  

Przedmiotowa uwaga została 
uwzględniona w całości.  

Zmiana zapisów zawartych w 
Tabeli nr 9 w LSR (autopoprawka 
LGD)  

Zmiana wartości wskaźnika W 3.4.1. 
Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy, w tym projektów 
współpracy międzynarodowej do roku 
2023 z 3 szt. na 4 szt.  
 
Zmiana wartości wskaźnika W 3.4. 
Liczba projektów wykorzystujących 
lokalne zasoby do roku 2023:  
-przyrodnicze  
-kulturowe  
-historyczne  
-turystyczne  
-produkty lokalne  
z 3 szt. na 4 szt. 
Przedmiotowa uwaga wynika z 
możliwości realizacji dodatkowego 
projektu współpracy przez LGD z uwagi 
na pozostałe w ramach przedsięwzięcia 
„Promocja Szwajcarii Kaszubskiej 
zgodnie ze stworzonym systemem 
identyfikacji” środki finansowe   

Przedmiotowa uwaga została 
uwzględniona w całości. 

Zmiana zapisów zawartych w 
Tabeli nr 9 w LSR (autopoprawka 
LGD) 

Zmiana wartości wskaźnika W 3.3.1. 
Ilość działań promujących Szwajcarię 
Kaszubską do roku 2023 z 6 szt. na 8 szt.  
 
Zmiana wartości wskaźnika W 3.3. Ilość 
odbiorców działań promocyjnych do 
roku 2023 z 30 000,00 osób na 31 000,00 
osób. 
Przedmiotowa uwaga jest konsekwencją 
proponowanego zwiększenia budżetu 
przeznaczonego na realizację projektów 
własnych o kwotę 200 tys. zł.   

Przedmiotowa uwaga została 
uwzględniona w całości. 

 
 

 


