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Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby
Kartuzy, 2022r.

„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. 



Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Lokalne grupy działania –
pośrednictwo w wydatkowaniu
części środków pomocowych UE
15 LGD w województwie
pomorskim

Ponad 300 LGD w Polsce

Działalność od 2005 roku



Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

Obszar działalności: 9 gmin,
w tym:
- Kartuzy,
- Żukowo,
- Chmielno,
- Somonino,
- Sulęczyno,
- Stężyca,
- Sierakowice,
- Przywidz,
- Przodkowo.



Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby

a. Liczba mieszkańców – 147 tys. osób - największa LGD w województwie pomorskim, 
b. Forma prawna – stowarzyszenie „specjalne”,
c. Partnerstwo trójsektorowe - ponad 90 członków:

- jednostki samorządowe: 9 gmin oraz powiat kartuski, 
- organizacje pozarządowe, 
- przedsiębiorcy,
- osoby fizyczne,

d. Konieczność opracowania strategii rozwoju (Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru LGD).



Budżet 2014-2020 wg tematyki i beneficjentów (Euro) 
Cały budżet = 5,8 mln Euro, w tym 5,0 mln Euro (ok. 20,2 mln PLN) = turystyka i kultura 

Budżet na turystykę i kulturę = 86,27% całości budżet LSR 2014-2020
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Budżet LSR – 2023-2027

Plan Strategiczny dla 
Wspólnej Polityki Rolnej 

2023-2027

Środki dla STK ≈ 4,0 
mln Euro 

Fundusze Europejskie 
dla Pomorza 
2021-2027 

Środki dla STK 
4,9 mln Euro 

LSR SZWAJCARII KASZUBSKIEJ 2023-2027

Środki dla STK ogółem ≈ 8,9 mln Euro 



Osoby fizyczne – możliwości dofinansowania  

a. Zakup i montaż instalacji OZE:

- zakup i montaż instalacji OZE na budynkach indywidualnych osób fizycznych: 
Instalacje fotowoltaiczne

Pompy ciepła
Instalacje hybrydowe (fotowoltaika + pompa ciepła)

Piece na biomasę (np. pellet)
Instalacje solarne (ogrzewanie c.w.u.)
Przydomowa elektrownia wiatrowa

- dotacja bezzwrotna,
- dofinansowanie ok. 80-85%,

- projekty grantowe, 



Osoby fizyczne – możliwości dofinansowania 

b. Zakładanie nowych działalności gospodarczych:

- dofinansowanie inwestycji w roboty budowlane, zakup środków trwałych,  
- dotacja bezzwrotna – premia na założenie nowej firmy,

- dofinansowanie: 100% kosztów – max. kwota 150 tys. zł?,
- projekty konkursowe, 

- osoby nie zarejestrowane w KRUS,
- preferowane branże do wsparcia. 



Osoby fizyczne – możliwości dofinansowania 

c. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, w szczególności: 
gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw 

opiekuńczych, krótkie łańcuchy żywnościowe:

- dofinansowanie inwestycji w roboty budowlane, zakup środków trwałych,  
- dotacja bezzwrotna ,

- dofinansowanie: 100% kosztów – max. kwota 150 tys. zł (krótkie łańcuchy 
żywnościowe – max. 350 tys. zł),

- projekty konkursowe, 
- osoby zarejestrowane w KRUS. 



Przedsiębiorcy – możliwości dofinansowania 

a. Rozwój istniejących przedsiębiorstw:

- dofinansowanie inwestycji w roboty budowlane, zakup środków 
trwałych,

- dotacja bezzwrotna,
- dofinansowanie: 50% kosztów – max. kwota 500 tys. zł,

- projekty konkursowe, 
- wnioskodawcy: przedsiębiorcy niezależnie od formy prawnej (mikro- i 

małe przedsiębiorstwa),
- preferowane branże do wsparcia. 



Organizacje pozarządowe – możliwość dofinansowania 

a. Możliwe zakresy wsparcia:
§ poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności,
§ poprawa dostępu domałej infrastruktury publicznej (społecznej, rekreacyjnej, turystycznej),
§ kształtowanie świadomości obywatelskiej o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki
rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki,

§ propagowanie kultury i dziedzictwa kulturowego, w tym kultury kaszubskiej,
§ edukacja liderów życia publicznego i społecznego.
§ upowszechnienie nowych technologii i modeli biznesowych opartych na cyfryzacji i sieci
internetowej,

§ podnoszenie świadomości społecznej w zakresie ochrony środowiska, wyczerpywaniem zasobów
naturalnych, ekologizacją sektorów i branż w polskiej gospodarce oraz z postępującą degradacją
środowiska naturalnego,

§ rozwój współpracy lokalnych organizacji pozarządowych z organizacjami w kraju i za granicą,
§ rozwój usług społecznych dla osób w niekorzystnej sytuacji, np. osób niepełnosprawnych, starszych
i kobiet, itp.,



Organizacje pozarządowe – możliwość dofinansowania 

d. Usługi społeczne i zdrowotne (EFS) – 1 035 897,28 Euro (NGO) – projekty
grantowe,
e. Infrastruktura społeczna (EFRR) – 517 948,64 Euro (NGO/JST?) – projekty
grantowe.
Zapobieganie umieszczeniu osób w instytucjach pobytu długoterminowego.
W szczególności, wspierana będzie deinstytucjonalizacja usług na rzecz osób z
zaburzeniami psychicznymi (w tym dzieci i młodzieży), osób z
niepełnosprawnościami, seniorów, dzieci i młodzieży (w tym objętych
wsparciem wynikającym z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej), osób w kryzysie bezdomności oraz społeczności
marginalizowanych.



Organizacje pozarządowe – możliwość dofinansowania 

a. usługi asystenckie, opiekuńcze (w tym także w formule gospodarstw opiekuńczych), specjalistyczne i
inne wynikające z diagnozy grupy docelowej,

b. oferta opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób wymagających wsparcia w codziennym
funkcjonowaniu (m.in. świadczących wsparcie na rzecz seniorów, osób z niepełnosprawnościami,
długotrwale i ciężko chorych), obejmująca także wsparcie psychologiczne oraz podnoszenie kompetencji
opiekunów,

c. mieszkalnictwo wspomagane (treningowe i wspierane) oraz chronione, a także wdrażanie metody
„najpierw mieszkanie”,

d. oferta wsparcia dziennego dorosłych osób wymagających intensywnego wsparcia po zakończeniu
obowiązku szkolnego: osób z niepełnosprawnością intelektualną, zaburzeniami psychicznymi oraz ze
spektrum autyzmu,

e. rodzinne formy pieczy zastępczej (w tym upowszechnianie zawodowych rodzin zastępczych oraz
rodzinnych domów dziecka) oraz formy specjalistycznego wsparcia rodzin zastępczych i adopcyjnych,

f. usługi dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia, przebywających w różnych formach pieczy
zastępczej lub w rodzinach doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych, w tym działania z
zakresu rehabilitacji i profilaktyki zdrowia psychicznego,

g. formy specjalistycznego wsparcia dla osób doświadczających przemocy (w tym poradnictwo
psychologiczne, prawne, psychiatryczne, socjalne, bezpieczne schronienie, grupy wsparcia, grupy
samopomocowe),



Organizacje pozarządowe – możliwość dofinansowania 

g. usługi na rzecz osób uzależnionych od alkoholu i/lub innych substancji
psychoaktywnych,

h. oferta wsparcia dziennego seniorów,
i. oferta wsparcia dziennego dzieci i młodzieży doświadczających problemów

opiekuńczo-wychowawczych, w szczególności poprzez usługi takie jak placówki wsparcia
dziennego, streetworking i inne,

j. wsparcie preadopcyjne (np. diagnostyczne, szkoleniowe, doradcze) i postadopcyjne (np.
diagnostyczne, rehabilitacyjne, terapeutyczne i psychologiczne),

k. rozwój opieki długoterminowej, zarówno w warunkach stacjonarnych, jak i domowych,
l. upowszechnianie opieki koordynowanej – rozumianej jako zachowanie ciągłości opieki

nad pacjentem (począwszy od profilaktyki chorób, leczenie po rehabilitację) przy
współdziałaniu systemu opieki zdrowotnej (na wszystkich szczeblach udzielania
świadczeń) z systemem usług społecznych,

m. wykorzystanie i upowszechnianie rozwiązań telemedycznych.



Organizacje pozarządowe – możliwość dofinansowania 

b. dofinansowanie:
- inwestycje w roboty budowlane, zakup środków trwałych,

- działania „miękkie” np. szkolenia, warsztaty, doradztwo, itp. 
c. dotacja bezzwrotna,

d. dofinansowanie: 90-100% kosztów,
d. projekty grantowe, 

e. wnioskodawcy: organizacje pozarządowe posiadające osobowość 
prawną, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną



Jednostki samorządu terytorialnego – możliwość dofinansowania 

Turystyka

Wsparcie rozwoju projektów 
tematycznych bazujących na 
produktowych wyróżnikach 

turystycznych 
odzwierciedlających 

atrakcyjność i charakter miejsca 
poprzez obiekty 

małej architektury 

Wsparcie rozwoju tras 
rowerowych 

dedykowanych 
sprofilowanym grupom 

odbiorców

Przedsięwzięcie 
Strategiczne 

Pomorska 
Turystyka Konna

Turystyka konna Singletracki Karawaningowe 
miejsca postojowe

Przedsięwzięcie 
Strategiczne 
Pomorskie 
kąpieliska 

Pomorskie kąpieliska Inne działania

Inne:
uzasadnienie

potrzeby 
wynikające z 

lokalnych 
uwarunkowań 



Jednostki samorządu terytorialnego – możliwość dofinansowania 

Bioróżnorodność

§ ochronę wód i ekosystemów od wód zależnych, w szczególności jezior,
§ ochronę i przywracanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych w szczególności na obszarach objętych formami ochrony

przyrody oraz terenach zurbanizowanych.
§ ochrona zagrożonych gatunków, siedlisk przyrodniczych i ekotonów,
§ eliminacja obcych gatunków inwazyjnych czy budowa lub przebudowa przepustów i przejść dla płazów i gadów,
§ urządzanie i zagospodarowanie terenów wokół rzek, jezior i zbiorników wodnych w celu ograniczenia spływu 

zanieczyszczeń powierzchniowych i antropopresji,
§ wspieranie działań w zlewni bezpośredniej jeziora, mających na celu ochronę ekosystemu tego jeziora (rekultywacja jezior), 
§ ochronę obszarów podmokłych, przede wszystkim torfowisk - działania renaturalizacyjne, jak i rozwój małej infrastruktury

chroniącej obszary podmokłe, jak np. kładki nad torfowiskami czy odtwarzanie małych urządzeń wodnych zatrzymujących
wodę na torfowisku,

§ przywracania, ochrony i wzmacniania różnorodności biologicznej na obszarach miejskich i pozamiejskich, w oparciu
przede wszystkim o gatunki rodzime (parki?).

Usługi społeczne/infrastruktura społeczna?



Jednostki samorządu terytorialnego – możliwość dofinansowania 

b. dofinansowanie:
- inwestycje w roboty budowlane, zakup środków trwałych,

c. dotacja bezzwrotna,
d. dofinansowanie: 80-85% kosztów,

e. projekty konkursowe, 
f. wnioskodawcy: jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat)



Budżet LSR – 2023-2027

a. Turystyka (EFRR) – 1 385 697,67 Euro,

b. Bioróżnorodność i ochrona przyrody (EFRR) – 596 637,45 Euro, 

c. OZE (EFRR) – 1 385 697,67 Euro, 

d. Usługi społeczne i zdrowotne (EFS) – 1 035 897,28 Euro, 

e. Infrastruktura społeczna (EFRR) – 517 948,64 Euro. 



Propozycja budżetu LSR ogółem – 2023-2027

JST (Turystyka i 
Bioróżnorodność); 

1 982 335,12 ; 22,22%

NGO/JST (Infrastruktura 
społeczna); 517 948,64 ; 

5,81%

NGO (Usługi społeczne); 
1 035 897,28 ; 11,61%

NGO (rekreacja i kultura); 
700 000,00 ; 7,85%

Przedsiębiorczość; 
3 000 000,00 ; 33,63%

STK; 300 000,00 ; 3,36%

Osoby fizyczne (OZE); 
1 385 697,67 ; 15,53%

Budżet w Euro i %



Tematy do dyskusji

a. Dobór tematyki – celów/przedsięwzięć Strategii

b. Przyporządkowanie rodzaju beneficjenta do tematyki

c. Podział środków na tematy/beneficjentów



Koncepcja Smart Village

Co to jest koncepcja Smart Village?
Dokument opisujący jakie inicjatywy, wykorzystujące lokalne zasoby spowodują, że dany 

obszar stanie się atrakcyjny zarówno dla mieszkańców, jak i dla potencjalnych inwestorów

Jak opracować koncepcję Smart Village?
- w partnerstwie z co najmniej jednym podmiotem z obszaru nią objętego,

- przy udziale różnych podmiotów z obszaru nią objętego, 
- przeprowadzając konsultacje z lokalna społecznością.

Wysokość dotacji: ryczałt w wysokości 4 tys. zł
Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie: organizacje pozarządowe

Nabór wniosków: IV kwartał 2022 r.



STOWARZYSZENIE TURYSTYCZNE KASZUBY
ul. Klasztorna 1
83-300 Kartuzy

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


