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Lokalna Grupa Działania

Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby 
Lokalna Strategia Rozwoju 

obszaru Szwajcarii Kaszubskiej 
na lata 2014-2022

Możliwości i zasady otrzymania wsparcia 

„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 2014-2020



Stowarzyszenie Turystyczne Kaszuby 2014-2020

a. Środki finansowe na wdrażanie Strategii – 15 mln zł,

b. Wdrażanie Strategii w okresie: od 2016 do 2022 r.,

c. Finansowanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

2014-2020.



Lokalna Strategia Rozwoju 

Środki finansowe w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju

(LSR) dla 3 typów wnioskodawców:

A. Sektor gospodarczy – przedsiębiorcy,

B. Sektor społeczny – organizacje pozarządowe, kościoły i

związki wyznaniowe,

C. Sektor publiczny – jednostki samorządu terytorialnego,



Sektor społeczny 
(Organizacje pozarządowe, kościoły, związki 

wyznaniowe)



Wsparcie dla sektora społecznego

Wsparcie na 2 typy przedsięwzięć:

- Tworzenie infrastruktury na potrzeby ochrony dziedzictwa

kulturowego Kaszub oraz jego popularyzacja i promocja,

- Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury

turystycznej i rekreacyjnej.



Wsparcie dla sektora społecznego

Beneficjenci

- Osoby prawne: organizacje pozarządowe, kościoły i

związki wyznaniowe – których siedziba lub oddział

znajduje się na terenie LGD,

- Jednostki nieposiadające osobowości prawnej, którym

ustawy przyznają zdolność prawną.

Minimalna wartość projektu – 50 tys. zł.



Wsparcie dla sektora społecznego

Wysokość pomocy:

a. Do 100% kosztów kwalifikowanych,

b. Pomoc w postaci dotacji bezzwrotnej w wysokości:

- Projekty: do 50 tys. zł dofinansowania na projekt,

- Pomoc ma formę refundacji (zaliczka/wyprzedzające

finansowanie).



Propagowanie kultury - Preferencje

a. Związek projektu z kulturą kaszubską, w tym
językiem kaszubskim,

b. Projekty dotyczące bezpośredniej
ochrony/rozwoju/kultywowania/ promocji kultury
regionalnej,

c. Projekty innowacyjne,

d. Twórczy charakter projektów (nie odtwórczy)
prowadzący do stworzenia nowego elementu
lokalnej kultury,

e. Projekty realizowane w partnerstwie.



Infrastruktura turystyczna - Preferencje

a. Projekty innowacyjne,

b. Projekty stosujące rozwiązania sprzyjające ochronie
środowiska,

c. Projekty dotyczące atrakcji turystycznych,
kulturowych oraz zabytków,

d. Projekty polegające na oznakowaniu miejsc
atrakcyjnych turystycznie zgodnie z systemem
identyfikacji marki SK,

e. Projekty zakładające bezpośrednie działania w
zakresie turystyki rowerowej i/lub wodnej,

f. Projekty przygotowane do realizacji.



Warunki przyznania pomocy

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

- Zakupu środków transportu nie może przekroczyć 30%
pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji,
pomniejszonych o koszty ogólne;

- Do kosztów kwalifikowalnych zalicza się także wkład
niepieniężny wnioskodawcy,



Warunku przyznania pomocy

- 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,

- Inwestycje – realizacja tylko na obszarze LGD

- Realizacja projektu - nie dłużej niż 2 lata

- W naborze na turystykę możliwość dofinansowania jedynie
projektów infrastrukturalnych (budowa/przebudowa/rozbudowa) –
wyposażenie jedynie jako element uzupełniający projektu.



Warunku przyznania pomocy

- Wybór operacji do finansowania będzie miał charakter
konkursu,

- Ocena oparta na zgodności z opracowaną Strategią oraz
kryteriami wyboru ustalonymi przez LGD,

- Komisja wybierająca – Rada LGD.



Nabory 2018

Wysokość budżetu na poszczególne przedsięwzięcia:

Wsparcie dla sektora społecznego:

a. Propagowanie kultury lokalnej – ok. 204 000,00 zł,

b. Ogólnodostępna infrastruktura turystyczna i rekreacyjna – ok. 254 000,00 zł.

Planowana termin naborów wniosków:
01 – 15 październik 2018 r. 



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


