
Spotkanie informacyjne dot. planowanego konkursu 
„Aktywność lokalnej młodzieży – projekty 
zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży” 
ze środków EFRR (RPOWK-P 2014-2020) 

w ramach  
Lokalnej Strategii Rozwoju 

„Dekel Do Borowiackiej Grapy”
Partnerstwa 

„Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”

Tuchola, 12.04.2022r.

.



Feste odnówka
typ projektu nr 5 
w ramach osi 7 

RPO WK-P

Finansowanie: 
EFRR



Spotkanie ma charakter informacyjny.

Obowiązujące zasady naboru przedstawione zostaną w ogłoszeniu 

konkursowym.

Ogłoszenie: min. 14 dni (plan: 9-22 maj 2022r.)

Nabór min. 7 dni (plan: 23 – 31 maj 2022r.)



Zakres projektów 
(zgodnie z SzOOP RPO WK-P)

Aktywność lokalnej młodzieży – projekty zaspakajające potrzeby dzieci i młodzieży, w tym:

a) pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny (np. budowa skateparków, siłowni 

zewnętrznych zawierających urządzenia przeznaczone dla dzieci i młodzieży (np. trenowania parkour), 

ogólnodostępnej infrastruktury sportowej, lodowisk, kręgielni, bezasekuracyjnych parków linowych, 

placów zabaw i/lub centrów rozrywki w tym z elementami dla dzieci z niepełnosprawnością;

b) pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania (np. studia nagrań dla młodzieżowych 

zespołów czy młodych solistów, doposażenie lokalnych zespołów i/lub orkiestr w niezbędne do występów 

scenicznych stroje czy instrumenty, wyposażenie klubów i/lub kółek zainteresowań w sprzęt i materiały 

dostosowane do profilu prowadzonych w nich zajęć).

Typ projektu nr 5 – oś 7 RPO WK-P
Link do SzOOP RPO WK-P 2014-2020

TUTAJ

https://mojregion.eu/rpo/wp-content/uploads/sites/3/2022/04/Szczegolowy-Opis-Osi-Priorytetowych-RPO-WK-P_2022_03_30.pdf


Zakres projektów 
(zgodnie z LSR „Dekel do borowiackiej grapy”, 
przedsięwzięcie 1.2.1 Feste odnówka, czyli rewitalizacja)

Lista rekomendowanych zadań (nie stanowi ona katalogu zamkniętego):

• projekty pozwalające młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas

wolny: skatepark, pumptrack, wiata ogniskowa, bezasekuracyjny park

linowy, siłownia plenerowa, ścianka wspinaczkowa, urządzenia do

street workout’u;

• projekty pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i

zainteresowania: zakup wyposażenia dla kółek zaintersowań

związanych z nowymi technologiami (np. drukarki 3D, robotyka),

utworzenie studia nagrań.



Zakres projektów - ograniczenia

Wsparcie będzie udzielane wyłącznie projektom skierowanym do dzieci i młodzieży

w ramach rozwijania ich pasji, zainteresowań czy aktywnego spędzania wolnego

czasu. Wsparcie nie może być udzielane na:

• zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem do prowadzenia zajęć innych niż

pozalekcyjne;

• doposażania lokalnych zespołów i orkiestr, w których dzieci i młodzież do 25 roku

życia stanowią mniej niż 50% członków;

• tworzenie miejsc rozwijania pasji lub aktywnego spędzania czasu, do których

dzieci i młodzież nie będą miały dostępu lub będzie on ograniczony.



Limit środków w konkursie, wskaźniki

Limit środków w konkursie – 1.100.209,19 zł

Wskaźniki:

• Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży – 11 miejsc

• Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub

ulepszonych miejsc aktywności – 880 osób



Kto może składać wnioski? 
(planowane warunki)

• jednostki samorządu terytorialnego 

kwota dofinansowania do 135.744 zł (min. 7 wniosków)

• organizacje pozarządowe 

kwota dofinansowania do 50.000 zł (min. 3 wnioski)

1 wnioskodawca – 1 wniosek

Maksymalny % poziom dofinansowania 

wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu do 98%



Lokalne kryteria wyboru  

• Kryteria przyjęte uchwałą Zarządu Partnerstwa LGD Bory Tucholskie z dnia

8.12.2021r.

• Maksymalna liczba punktów – 20

• Minimum punktowe – 8

• W przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów przez dwie lub więcej

operacji o kolejności na liście operacji wybranych, decyduje wyższy udział kwoty

wkładu własnego do wartości kosztów kwalifikowalnych operacji. W drugiej

kolejności o miejscu na liście decyduje niższa kwota dofinansowania operacji, a

w trzeciej kolejności data i godzina przyjęcia wniosku w Biurze LGD.



Lokalne kryteria wyboru

• ania do 50.000 zł (min. 3 wnioski)

Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium Ocena punktowa
Źródło weryfikacji 

kryterium

Analiza potrzeb

W trakcie przygotowania projektu 

przeprowadzono konsultacje 

społeczne (spotkania, ankiety, grupy 

focusowe, itp.), dokonano analizy 

potrzeb ludzi młodych, i 

sporządzano raport z tej analizy  

5 pkt

Wnioskodawca przeprowadził analizę potrzeb ludzi młodych

wykorzystując więcej niż 1 formę konsultacji społecznych oraz

sporządził raport z analizy Wniosek z 

załącznikami/Opis operacji 

pod kątem lokalnych 

kryteriów wyboru/raport z 

analizy potrzeb

3 pkt Wnioskodawca przeprowadził analizę potrzeb ludzi młodych

wykorzystując 1 formę konsultacji społecznych oraz sporządził

raport z analizy
0 pkt Wnioskodawca nie wykorzystał żadnej formy konsultacji

społecznych lub nie przeprowadził analizy potrzeb lub nie

sporządził raportu z analizy

Atrakcyjność działań 

dla ludzi młodych

Preferuje się inicjatywy, które w jak 

największym stopniu odpowiadają 

na potrzeby młodych ludzi i wpisują 

się w listę rekomendowanych 

działań wskazanych w LSR:

- projekty pozwalające młodym 

ludziom zdrowo i aktywnie spędzać 

czas wolny: skatepark, pumptrack, 

wiata ogniskowa, bezasekuracyjny

park linowy, siłownia plenerowa, 

ścianka wspinaczkowa, urządzenia 

do street workout’u;

- projekty pozwalające młodym 

ludziom rozwijać pasje i 

zainteresowania: zakup 

wyposażenia dla kółek 

zainteresowań związanych z nowymi 

technologiami (np. drukarki 3D, 

robotyka), utworzenie studia 

nagrań.

1 pkt
Zaplanowane działanie wpisuje się w listę rekomendowanych 

działań wskazanych w LSR

Wniosek z 

załącznikami/Opis operacji 

pod kątem lokalnych 

kryteriów wyboru

0 pkt
Zaplanowane działanie nie wpisuje się w listę rekomendowanych 

działań wskazanych w LSR



Nazwa kryterium Szczegółowy opis kryterium Ocena punktowa
Źródło weryfikacji 

kryterium

Siedziba 

Wnioskodawcy

Preferuje się Wnioskodawców, których 

siedziba/oddział mieści się ma obszarze 

objętym LSR lub na obszarze LSR 

zgłoszono dodatkowe miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej co 

najmniej na 12 miesięcy przed dniem 

złożenia wniosku.

5 pkt Siedziba  wnioskodawcy mieści się na 

obszarze LSR co najmniej na 12 

miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Weryfikacja przez LGD na 

podstawie 

ogólnodostępnych baz 

danych lub wypis z 

właściwego rejestru.

Dokumentu 

potwierdzającego 

spełnienie kryterium nie 

muszą dostarczać JST 

(powiat. gmina).

0 pkt Siedziba wnioskodawcy się na obszarze

LSR krócej niż 12 miesięcy przed dniem

złożenia wniosku

Innowacyjność 

Preferuje się operacje przewidujące 

zastosowanie nowych rozwiązań 

w dziedzinie produktu, technologii, 

technik organizacji lub urządzeń i sprzętu 

nie stosowanych do tej pory na tym 

obszarze. Wysoko punktowane będą 

operacje, których innowacyjność 

projektu będzie dotyczyła jak 

największego obszaru.

Operacja jest innowacyjna na poziomie:

Wniosek z 

załącznikami/Opis 

operacji pod kątem 

lokalnych kryteriów 

wyboru

3 pkt obszaru LSR
2 pkt gminy
1 pkt Wnioskodawcy
0 pkt nie dotyczy

Punkty przyznawane są tylko za spełnienie jednego z

kryteriów (najwyżej punktowanego). Kryterium jest

subiektywną oceną Członka Rady Decyzyjnej.



Nazwa 

kryterium

Szczegółowy opis 

kryterium
Ocena punktowa

Źródło weryfikacji 

kryterium

Doradztwo 

biura LGD

Preferuje 

wnioskodawców 

korzystających z 

doradztwa Biura LGD w 

zakresie przygotowania 

wniosku 

o dofinansowanie 

2  pkt Wnioskodawca korzystał z doradztwa

biura LGD w zakresie sporządzania

wniosku o dofinansowanie po

opublikowaniu ogłoszenia konkursu,

w ramach którego składany będzie

wniosek

Dokumentacja LGD 

(karta udzielonego 

doradztwa) 

Z doradztwa korzystał 

Wnioskodawca osobiście 

lub jego pełnomocnik 

(pełnomocnictwo 

notarialne) lub osoba do 

kontaktu wskazana we 

wniosku lub osoba 

posiadająca pisemne 

upoważnienie od 

Wnioskodawcy

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca korzystał

z bezpośredniego doradztwa pracowników biura LGD lub eksperta

działającego na zlecenie LGD (wymagany kontakt osobisty, przy czym

nie zalicza się do punktacji doradztwa w przedostatnim i ostatnim dniu

naboru)
0 pkt Wnioskodawca nie korzystał z

doradztwa biura LGD na etapie

sporządzania wniosku o

dofinansowanie po opublikowaniu

ogłoszenia konkursu, w ramach

którego składany będzie wniosek.

Logotyp LGD

Preferuje się 
Wnioskodawców, którzy 
zadeklarowali 
zastosowanie przyjętych 
przez Partnerstwo LGD 
BT „Zasad wizualizacji”

4  pkt
kryterium spełnione w stopniu 
wysokim

Wniosek z 

załącznikami/Opis 

operacji pod kątem 

lokalnych kryteriów 

wyboru



Nazwa kryterium
Szczegółowy opis 

kryterium
Ocena punktowa

Źródło weryfikacji 

kryterium

Logotyp LGD

Preferuje się 

Wnioskodawców, którzy 

zadeklarowali 

zastosowanie przyjętych 

przez Partnerstwo LGD 

BT „Zasad wizualizacji”

4  pkt
kryterium spełnione w stopniu 
wysokim

Wniosek z 

załącznikami/Opis 

operacji pod kątem 

lokalnych kryteriów 

wyboru

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca zaplanował i opisał

zasady promocji logotypu LGD zgodne z „Zasadami wizualizacji”

przyjętymi przez Partnerstwo LGD BT

2  pkt
kryterium spełnione w stopniu 
umiarkowanym

Kryterium uważa się za spełnione gdy Wnioskodawca zadeklarował we 
wniosku stosowanie „Zasad wizualizacji” przyjętych przez Partnerstwo 
LGD BT

0 pkt Wnioskodawca nie planuje 
wykorzystywać logotypu LGD

Z „Zasadami wizualizacji” przyjętymi 
przez Partnerstwo LGD BT można 
zapoznać się na stronie 
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl/


Warunki udzielenia wsparcia (wybrane)

• Gotowość techniczna: Weryfikacji podlega, czy na moment złożenia wniosku o dofinansowanie

projekt posiada ostateczne zezwolenie na realizację całości inwestycji, tzn. pozwolenie na

budowę/decyzja o zmianie sposobu użytkowania/zgłoszenie budowy lub robót

budowlanych/zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania (jeżeli przedmiotem projektu jest

inwestycja wymagająca uzyskania takiego zezwolenia).

• Trwałość projektu: 5 lat od daty płatności końcowej

• Kwalifikowalność wydatków: Weryfikacji podlega, czy wydatki wskazane w projekcie spełniają

warunki kwalifikowalności, tj. zostały/ną poniesione w okresie kwalifikowalności wydatków (tj.

między dniem 1 stycznia 2014 r. a dniem 31 marca 2023 r.),

Na podstawie dokumentu „Lista warunków udzielenia wsparcia dla projektów własnych LGD oraz 
projektów realizowanych przez podmioty inne niż LGD w ramach RLKS weryfikowanych przez IZ RPO 
WK-P z Europejskiego Funduszy Rozwoju Regionalnego”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 
64/2019 Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 z dnia 14.10.2019 



Wniosek o dofinansowanie  

• Wniosek o dofinansowanie składany jest przez generator wniosków

https://generator.kujawskopomorskie.pl/

• Generator wniosku dostępny będzie od momentu ogłoszenia konkursu przez

LGD

Ze wzorem wniosku stosowanym w 
poprzednich konkursach ogłaszanych w ramach 

osi 7 RPO można zapoznać się TUTAJ

http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl/aktualnosci/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-konkurs-nr-42019-rewitalizacja


Załączniki do wniosku o dofinansowanie 
(wybrane) 

1. Studium wykonalności

2. Zezwolenie na inwestycje - aktualne i ostateczne (pozwolenie/zgłoszenie)

3. Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów Natura

2000 (RDOŚ)

Zaświadczenie z RDOŚ nie jest konieczne m.in. w przypadku:

• gdy projekt ma charakter nieinfrastrukturalny i wnioskodawca przedstawił odpowiednie wyjaśnienie
• przebudowy obiektów, mieszczącej się w obrysie zewnętrznym ścian parteru budynku (m.in.

nadbudowa, przebudowa układu wewnętrznego pomieszczeń itp., ale zlokalizowanych poza obszarami
Natura 2000);

• obiektów małej architektury i zagospodarowania terenów zielonych (zlokalizowanych poza obszarami
Natura 2000),



Załączniki do wniosku o dofinansowanie 
(wybrane) 

4. Dokumentacja techniczna/specyfikacja zadań w ramach projektu

• Roboty budowlane objęte projektem budowlanym/programem funkcjonalno-użytkowym – wyciąg z
projektu budowlanego, kosztorys inwestorski.

• Roboty budowlane nieobjęte projektem budowlanym/programem funkcjonalno-użytkowym - W
przypadku robót budowlanych (np. prac remontowych/instalacyjnych/montażowych) nieujętych w
projekcie budowlanym lub programie funkcjonalno-użytkowym, kosztorysie, należy do wniosku o
dofinansowanie dołączyć specyfikację tych robót. Powinna ona zawierać,
np. rodzaj, zakres, główne parametry robót budowlanych, koszt poszczególnych robót itp.

• Dostawy - W sytuacji, gdy przedmiotem projektu będą dostawy (np. zakup sprzętu, wartości
niematerialnych i prawnych) w ramach załącznika nr 5 przedstaw ich specyfikację wskazując,
np. ilość, rodzaj, 2-5 głównych parametrów stanowiących źródło wyceny, ceny jednostkowe, przeznaczenie
itp. Do parametrów stanowiących źródło wyceny należy, np. moc, prędkość, rodzaj materiału. Do
parametrów, które nie decydują o cenie towaru należy np. kolor, kształt.

• Usługi - W przypadku, gdy przedmiotem projektu będą usługi, przedstaw ich specyfikację. Powinna ona
zawierać, np. rodzaj, charakter, zakres usługi przewidzianej do realizacji w ramach projektu itp.



Procedura oceny i wyboru operacji

• LGD ogłasza konkurs/nabór wniosków (www.partnerstwo.borytucholskie.pl) 

• JST/organizacja składa wniosek z załącznikami do LGD 

• LGD dokonuje weryfikacji wstępnej wniosku/wzywa do uzupełnień

• Rada Decyzyjna LGD dokonuje wyboru i ustalenia kwoty wsparcia (pomoc przysługuje według 
kolejności ustalonej na podstawie liczby punktów uzyskanych w ramach oceny prowadzonej 
przez Radę Decyzyjną z zastosowaniem kryteriów wyboru operacji określonych w LSR i 
wskazanych w ogłoszeniu.)

• LGD przekazuje wnioski do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko - Pomorskiego 

• UMWK-P weryfikuje merytorycznie wnioski, podpisuje umowy z wnioskodawcą

• Wnioskodawca realizuje operację (możliwa wypłata zaliczki/wyprzedzającego finansowania), 
składa wniosek o płatność do UMWK-P, 

• UMWK-P weryfikuje wniosek o płatność, dokonuje płatności dla wnioskodawcy





Zapraszamy na bezpłatne doradztwo 
do Biura Partnerstwa „LGD Bory Tucholskie”

Tuchola, ul. Kolejowa 4
tel. 52 336 12 13

partnerstwo@borytucholskie.pl
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

mailto:partnerstwo@borytucholskie.pl
http://www.partnerstwo.borytucholskie.pl/

