
    

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

 
Ogłoszenie o naborze wniosków 30/2023 

 
Lokalna Grupa Działania (LGD) Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby  

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 
 
Limit środków dostępnych w naborze: 105.600,91 EUR co indykatywnie w przeliczeniu na złote po kursie 
4,00 PLN/EUR wynosi 422.403,64 zł 
Termin składania wniosków: 28 lutego – 13 marca 2023 r. 
Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby, 83-300 Kartuzy, ul. Jeziorna 38,  
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 
Forma złożenia wniosku: w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby (osobiście albo przez 
pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) 
Forma  wsparcia:  premia w wys. 75 tys. zł.  
 
Zakres tematyczny operacji:  
Podjęcie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia: 

2.2.1. TWORZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI INFRASTRUKTURY NA POTRZEBY 
KOMERCYJNYCH USŁUG TURYSTYCZNYCH I OKOŁOTURYSTYCZNYCH 

 
Warunki udzielenia wsparcia: 
1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu. 
2. Zgodność z zakresem tematycznym, który został wskazany w ogłoszeniu o naborze. 
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru: 

a/ Podmiot, który ubiega się o wsparcie jest osobą fizyczną, 
b/ Zgodność operacji z kodem Polskiej Klasyfikacji Działalności objętym:  

 SEKCJĄ I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznym; lub 
 SEKCJĄ N, DZIAŁEM 79 Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów 

turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią 
związane oraz podklasą 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
lub 

 SEKCJĄ R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją. 
c/ Złożenie dokumentów zgodnie z Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie 
warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji, stanowiących załącznik nr 3 do 
ogłoszenia, 
d/  Realizacja operacji przyczyni się do realizacji celów ogólnych i szczegółowych LSR przez osiąganie 
zaplanowanych dla danego zakres wsparcia wskaźników (zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia) 

4. Zgodność operacji z LSR w tym zgodność z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 
2014-2020. 

5. Uzyskanie wymaganego minimum punktowego określonego w kryteriach wyboru operacji, tj. 
uzyskanie w sumie co najmniej 6 pkt. w tym za kryterium Tworzenie nowych miejsc pracy – min. 2 pkt.   
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Pozostałe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 z dn. 24 września 2015 r. z późniejszymi 
zmianami. 
 
Kryteria kluczowe w naborze:  
- Innowacyjność projektu 
- Operacja dotyczy regionalnej kaszubskiej twórczości artystycznej 
- Zastosowanie rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub przeciwdziałających zmianom klimatu 
 
Zgodnie z procedurą oceny projektów o miejscu na liście projektów ocenionych decyduje kolejno: 

 ilość uzyskanych punktów w sumie, 
 ilość uzyskanych punktów w kryteriach kluczowych, 
 kolejność złożenia wniosku. 

 
Dokumenty takie jak: 

 kryteria wyboru operacji wraz z uzasadnieniem, wskazujące minimalną liczbę punktów której 
uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji, 

 formularze wniosków o udzielenie wsparcia i biznesplanu,  
 Lokalna Strategia Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2024, 
 lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz 

kryteriów wyboru operacji, 
 miejsce udostępnienia formularzy wniosków o płatność  oraz formularzy umów o udzielenie 

wsparcia, 
znajdują się na stronie internetowej www.kaszubylgd.pl. 
 
Wszelkie informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby. Pytania należy kierować 
na adres e-mail: stk@kaszuby.com.pl lub telefonicznie 58 736-77-88, kom. 668 699 077. 
 
Załączniki: 
1. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia 

w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźnikami 
2. Kryteria wyboru operacji 
3. Lista wymaganych dokumentów 
 
 


