
WARSZTATY Z WYPEŁNIANIA DOKUMENTACJI APLIKACYJNEJ
Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej
Lokalna Strategia Rozwoju

obszaru Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016-2022

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Kartuzy, kwiecień 2022 r.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby, 

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014–2020. 



Budżet konkursów 

A. Nabór w ramach przedsięwzięcia: „Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej”,

B. Termin naboru wniosków: 29 kwietnia – 13 maja 2022 r.,
C. Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83-

300 Kartuzy, ul. Klasztorna 1, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
D. Forma złożenia wniosku: bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia Turystyczne

Kaszuby (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną),
E. Komplet dokumentów należy złożyć w dwóch oddzielnych egzemplarzach, w

zwartej formie tj. wpiętej do segregatorów bądź teczek.
F. Dokumentacja aplikacyjna zamieszczona na stronie internetowej

www.kaszubylgd.pl
G. Budżet naboru wniosków: 68.801,71 EUR co indykatywnie w przeliczeniu na

złote po kursie 4,00 PLN/EUR wynosi 275.206,84 zł

http://www.kaszubylgd.pl/


Harmonogram 

a. Nabór wniosków: od 29 kwietnia do 13 maja 2022 r.,
b. Ocena wniosków STK: 2 miesiące od zakończenia naboru wniosków,
c. Wnioski wybrane przez STK, przekazane do Urzędu

Marszałkowskiego – ocena w UM: ok. 4 miesiące (możliwe
wydłużenie tego terminu),

d. Podpisanie umowy o dofinansowanie (szacowane): październik –
listopad 2022 r.

e. Realizacja projektu: max. 2 lata od podpisania umowy; nie dłużej niż
do 30.06.2024 r.

f. Wypłata pomocy: 3 miesiące od dnia złożenia wniosku o płatność +
czas na ewentualne korekty złożonego wniosku.



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

a. Minimalna całkowita wartość projektu – 50 tys. zł.

b. Dofinansowanie do 100% kosztów kwalifikowanych,

c. Pomoc w postaci dotacji bezzwrotnej w wysokości do max. 300 tys.
zł na projekt / 500 tys. zł na beneficjenta,

d. Pomoc w formie refundacji kosztów, z wyjątkiem:
- zaliczki w wysokości do 50% dotacji (zabezpieczenie),
- wyprzedzającego finansowania w wysokości 36,37% dotacji,



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Wnioskodawca:

- Osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i związki
wyznaniowe,

- Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną.

których siedziba lub oddział znajduje się na terenie LGD



Koszty kwalifikowane 

§ Koszty ogólne (dokumentacja, kosztorysy, itp.) – możliwe do
poniesienia przed podpisaniem umowy,

§ Zakup robót budowlanych lub usług,
§ Zakup oprogramowania, licencji, patentów,
§ Zakup nowych maszyn lub wyposażenia,
§ Zakup nowych środków transportu (pojazdów silnikowych) z
wyłączeniem zakupu samochodów osobowych do przewozu
pon. 8 osób, łącznie z kierowcą,

§ Podatek od towarów i usług (VAT) – status podatnika!



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Koszty kwalifikowane muszą być:

a. Uzasadnione zakresem operacji,
b. Niezbędne do osiągnięcia celu operacji,

c. Racjonalne. 



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

a. Wkład własny niepieniężny - wartość towarów, gruntów,
nieruchomości lub wartość pracy (usług oraz robót budowlanych
świadczonych nieodpłatnie),

b. Operacja realizowana będzie na nieruchomości będącej
własnością wnioskodawcy lub wnioskodawca posiada
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością,

c. Możliwość zakupu tylko rzeczy nowych - nie ma możliwości
wsparcia zakupu używanych maszyn, urządzeń, sprzętu lub
innego wyposażenia objętego operacją, za wyjątkiem zakupu
eksponatów w ramach operacji dotyczących zachowania
dziedzictwa kulturowego,

d. Inwestycje – realizacja tylko na obszarze LGD,
e. Realizacja projektu - nie dłużej niż do 30.06.2024 r.



Warunki i zasady otrzymania wsparcia

Uzyskiwanie przychodów w projekcie - projekty
dotyczące rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub
kulturalnej (w tym wyposażenie i sprzęt)



Zasady wyboru operacji 

a. Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter konkursu,
b. Ocena oparta na zgodności z opracowaną Strategią oraz kryteriami
wyboru ustalonymi przez LGD,
c. Komisja wybierająca – Rada LGD.
d. 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.



Kryteria wyboru operacji 
L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

1. Wysokość dofinansowania, o jakie ubiega się Wnioskodawca.

- do 75 tys. zł włącznie - 2 pkt. 

- powyżej 75 tys. zł – do 150 tys. zł włącznie - 1 pkt.

- powyżej 150 tys. zł - 0 pkt.

2. Innowacyjność projektu
Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

3. Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
przeciwdziałających zmianom klimatu

Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt.

4. Liczba mieszkańców miejscowości, w której realizowana jest operacja

- od 101 do 300 - 1 pkt. 

- od 301 do 4999 - 2 pkt.

- do 100 włącznie oraz od 5 tys.  - 0 pkt.

5. Wkład operacji w osiągnięcie spodziewanych efektów realizacji operacji tj. 
zakładanych poziomów docelowych wskaźników

- wkład w osiągnięcie wskaźników produktu - 0,25 pkt. (do 5,00% 
wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.) – pow. 1 

- wkład w osiągnięcie wskaźników rezultatu - 0,25 pkt. (do 5,00% 
wskaźnika włącznie = 0 pkt.; pow. 5,00% wskaźnika - 0,25 pkt.) – pow

1300 osób

6. Racjonalność budżetu
Tak – 1 pkt.

Nie – 0 pkt

7. Stopień przygotowania operacji do realizacji
Tak – 3 pkt.

Nie – 0 pkt.
Maksymalna liczba punktów do zdobycia 10,5
Minimum punktowe 5 pkt.



Załączniki do wniosku o dofinansowanie



Wniosek o dofinansowanie 



Punkt konsultacyjny:

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy

www.kaszubylgd.pl

tel. 58 736 77 88
tel. kom. 668 699 077
stk@kaszuby.com.pl



Dziękujemy za uwagę


