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NABÓR WNIOSKÓW 
 

Informujemy, iż LGD Puszcza Knyszyńska ogłosiła nabór wniosków 
w ramach przedsięwzięcia II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, 
rekreacyjna i turystyczna w Puszczy Knyszyńskiej 
 
Zapraszamy do składania wniosków na udzielenie wsparcia w zakresie 
budowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
prozdrowotnej, rekreacyjnej i turystycznej oraz kompleksowego 
zagospodarowania istniejącej i/lub tworzonej infrastruktury. 
 
Termin naboru wniosków: od 11 kwietnia 2022r. od godziny 8:00 do 29 kwietnia 2022r. do 
godziny 16:00 
 
Pomoc przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych  
w wysokości: 
- 63,63% kosztów kwalifikowalnych w przypadku jednostki sektora finansów publicznych; 
- do 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku podmiotu wykonującego działalność 
gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 
przedsiębiorców; 
- do 100% kosztów kwalifikowalnych w przypadku – w przypadku: 

– podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy 
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, 
– organizacji pozarządowej, która wykonuje działalność gospodarczą, do której stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.  
 

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 500.000,00 zł na jednego beneficjenta – nie 
dotyczy podmiotów będących jednostką sektora finansów publicznych. 
 
Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie operacji w ramach ogłoszonego 
naboru: 427.800,66 € co przy kursie 4,00 PLN/EUR stanowi odpowiednio: 1.711.202,64 zł.  
 
Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50.000,00 zł 
 
Maksymalna wnioskowana kwota pomocy dla podmiotów innych niż jednostki sektora 
finansów publicznych nie może być wyższa niż 180.000,00 zł. 
 
Maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych dla jednostek sektora finansów 
publicznych 180.000,00 zł. 
 
Szczegółowe informacje w siedzibie LGD Puszcza Knyszyńska: ul. Piłsudskiego 17 w 
Supraślu oraz na stronie internetowej www.puszczaknyszynska.org 
 

 
NABÓR NR 5/2022 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Puszcza 
Knyszyńska, PRZEDSIĘWZIĘCIE II.2.1. Infrastruktura prozdrowotna, rekreacyjna i turystyczna w 
Puszczy Knyszyńskiej, na operacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 z 
zakresu tematycznego: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 
rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

http://www.puszczaknyszynska.org/

