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„granty infrastrukturalne” „granty aktywizacyjne”

Cel

Cel 1.1 Zwiększenie dostępności do infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej
Cel 3.1 Aktywizacja i integracja mieszkańców obszaru LSR

Przedsięwzięcie

Przedsięwzięcie 1.1.1 Sztreki, antrejki i bujawki, czyli infrastruktura 

turystyczna i rekreacyjna

Przedsięwzięcie 3.1.1. Borowiaki zawdy chantne do roboty w kupie, 

czyli wydarzenia integracyjne i aktywizujące mieszkańców obszaru 

LSR

wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie 

wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian 

klimatycznych, a także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych

 zachowanie dziedzictwa lokalnego.

Przykładowe 

zadania (zgodnie z 

LSR)

• np. ścieżki rowerowe, siłownie plenerowe, wiaty, 

zagospodarowanie centrów wsi, ścieżki dydaktyczne, tablice 

informacyjne, place zabaw, miejsca postojowe, boiska do gier 

zespołowych itp.

• np.: szkolenia, warsztaty, imprezy inicjujące, wystawy, pokazy 

związane dziedzictwem kulturowym i historycznym Borów 

Tucholskich, konkursy, projekty związane z  ochroną środowiska i 

zmianami klimatu, publikacje, imprezy charakterystyczne dla 

regionu (Historyczny Pochód Borowiaków), itp. 

podmioty spoza sektora finansów publicznych z wyłączeniem osób 

fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą oraz grup 

nieformalnych, czyli:

• osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 

się na obszarze objętym LSR
1
 ,

·     osoby prawne, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje 

się na obszarze objętym LSR1(w tym jednostki sektora finansów 

publicznych, przy czym tylko 20% środków w konkursie 

grantowym może być przeznaczone dla JSFP),

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej 

jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

• jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, 

którym ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej 

jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze objętym LSR.

Działalność 

gospodarcza

GRANTY  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020                                                                                                                                                                                                   

w Lokalnej Strategii Rozwoju  „Dekel do borowiackiej grapy” Partnerstwa  „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie” 

O powierzenie grantu nie mogą ubiegać się podmioty wykonujące działalność gospodarczą, w tym działalność zwolnioną spod rygorów 

ustawy o Prawo przedsiębiorców (wyjątek stanowi Grantobiorca, który zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury 

organizacyjnej powołał jednostki organizacyjne, takie jak sekcje lub koła. Może on wykonywać działalność gospodarczą, jeżeli realizacja 

zadania, na które jest udzielany grant nie jest związana z przedmiotem tej działalności, ale jest związana z przedmiotem działalności 

danej jednostki organizacyjnej grantobiorcy).

rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej lub rekreacyjnej
Zakresy 

Kto może składać 

wnioski o 

powierzenie 

grantu

1  UWAGA:  jeżeli grantobiorca - osoba prawna, zgodnie ze swoim statutem w ramach swojej struktury organizacyjnej powołał jednostki 

organizacyjne, takie jak sekcje lub koła, pomoc jest przyznawana, nawet gdy nie jest spełniony  warunek dotyczący posiadania siedziby 

lub oddziału na obszarze wiejskim objętym LSR, o ile obszar działalności grantobiorcy i jego jednostki organizacyjnej pokrywa się z 

obszarem wiejskim objętym LSR, a realizacja zadania, na które jest udzielan y grant, jest związana z przedmiotem działalności danej 

jednostki organizacyjnej



Wysokość grantu 

w naborach 2022

od  5 000 zł do 50 000 zł                                                                                    

UWAGA: WARTOŚĆ CAŁEGO ZADANIA (PROJEKTU OBJĘTEGO 

GRANTEM) NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 50.000 ZŁ

od 5 000 zł do:                                                                                           - 

11.995 zł (na wkaźnik nr 1 - liczba szkoleń);                                                                  

- 14.615 zł (na wskaznik nr 2  -  przedsięwzięć integracyjnych, 

aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe)

Poziom 

dofinansowania
do 100% do 100% 

Wkład własny
nie jest wymagany wkład własny (ewentualny wkład własny musi 

być finansowy)

nie jest wymagany wkład własny (ewentualny wkład własny musi 

być finansowy)

Koszty 

niekwalifikowalne

a) koszty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie 

pomocy na projekt objęty grantem oraz wniosku o płatność w 

ramach projektu objętego grantem.

a) koszty związane z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy 

na projekt objęty grantem oraz wniosku o płatność w ramach 

projektu objętego grantem.

b) koszty robót budowlanych

Limit na jednego 

grantobiorcę

110 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów 

grantowych realizowanych przez daną LGD;

110 tys. złotych na jednego grantobiorcę w ramach projektów 

grantowych realizowanych przez daną LGD;

Wskaźnik produktu: liczba nowych lub zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach LSR

Wskaźnik produktu nr 1: liczba szkoleń w ramach środków LSR - 4 

szt.

łączna kwota na wskaźnik 877.991,12  zł łączna kwota na wskaźnik: 47.980,52  zł

kwota na 1 szt. wskaźnika: do 50.000 zł kwota na 1 szt. wskaźnika: do 11.995 zł

wskaźnik rezultatu nr 1: liczba osób przeszkolonych w tym liczba 

osób z grup defaworyzowanych objętych ww. wsparciem w ramach 

środków LSR - min. 7 osób w projekcie objętym grantem (można 

uwzględnić w projekcie objętym grantem osoby z grup 

defaworyzowanych, ale nie jest to obowiązkowe) 

Wskaźnik produktu nr 2: Liczba przedsięwzięć integracyjnych, 

aktywizacyjnych, innych niż szkoleniowe w ramach środków LSR - 

16 szt.

łączna kwota na wskaźnik: 233.851,08 zł

kwota na 1 szt. wskaźnika:  do 14.615 zł 

Wskaźnik rezultatu nr 2: Liczba osób które wzięły udział w 

wydarzeniach integracyjnych i aktywizujących mieszkańców w 

ramach środków LSR - min. 10 osób w projekcie objętym grantem

„granty infrastrukturalne” „granty aktywizacyjne”

Wskaźniki (w 

naborach 2022)

W przypadku projektów objętych grantami o równej ilości uzyskanych punktów, o miejscu na Liście grantów wybranych zdecyduje:

Kryterium 

różnicujące w 

przypadku równej 

liczby punktów

a) procentowy udział wkładu własnego Grantobiorcy (tj. Grantobiorca zakładający większy udział wkładu własnego w kosztach 

kwalifikowalnych projektu objętego grantem zostanie sklasyfikowany na wyższym miejscu Listy projektów wybranych),

b) niższa kwota dofinansowania operacji,

c) w przypadku dalszych trudności w ustaleniu miejsca na liście, o miejscu na Liście projektów wybranych zadecyduje data i godzina 

złożenia wniosku o powierzenie grantu w miejscu wskazanym w ogłoszeniu naboru wniosków.


