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Załącznik Nr 1.1. do OGŁOSZENIA o naborze wniosków o udzielenie wsparcia  

Nr 1/2016 Nr 

Warunki udzielenia wsparcia dla operacji zgodnych z zakresem tematycznym 

przedsięwzięcia 1.1 LSR, tj.: „Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni spędzania czasu wolnego 

poprzez budowę, przebudowę i/lub wyposażenie ogólnodostępnej niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej” 
 

Warunki udzielenia wsparcia 
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie  
budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej, lub kulturalnej 
 
Przedsięwzięcie 1.1 Wysokość wsparcia 

[PLN] 
Maksymalna wysokość 
intensywności wsparcia [%] 

Konkursy/projekty podstawowe 

Kreowanie atrakcyjnych przestrzeni 
spędzania wonnego czasu poprzez 
budowę, przebudowę i/lub 
wyposażenie ogólnodostępnej 
niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej  

od 50 000  zł do 
200 000 zł 

a) Jednostki sektora finansów 
publicznych – 63,63 % 

b) Podmioty wykonujące 
działalność gospodarczą – 
50 % 

c) Pozostałe podmioty – 85 %  

 
UWAGA! Operacje, które mogą zawsze lub potencjalnie oddziaływać szkodliwie na 
środowisko, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z 9 listopada 2010 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko - nie będą dofinansowane. 

 
O dofinansowanie może ubiegać się podmiot zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570] 
  
Dofinansowanie na projekt (operację) jest przyznawane w formie refundacji kosztów 
kwalifikowanych, do których zalicza się koszty, o których mowa w § 17 rozporządzenia 
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych 
warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 [Dz. U. poz. 1570] 
 
 
 


