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Sprawozdanie merytoryczne 

z działalności stowarzyszenia  

Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” w 2016 
 

 

 

29 kwietnia 2016 roku obradowała Komisja Rewizyjna, która uchwałą przyjęła Sprawozdanie 

merytoryczne i finansowe z działalności za 2015 rok. 

 

10 czerwca 2016 roku w Muzeum Polskiego Ruchu Ludowego w Piasecznie odbyło się 
posiedzenie Walne Zebranie Członków. Podczas zebrania przedstawiono informację Komisji 

Rewizyjnej o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności LGD za 2015 rok  

oraz o poinformowano o planowanych działaniach LGD na 2016 rok. 

 

Zarząd pracował w składzie  czteroosobowym. Odbył sześć posiedzeń podczas których 

podjęto 15 uchwał. 

 

Rada Programowa spotykała się a jednym posiedzeniu, które odbyło się 15 listopada. 

Dokonano na nim wyboru przewodniczących organu decyzyjnego oraz ceniono i wybrano 

operacje do dofinansowania. W limicie środków podanym w ogłoszeniu zmieściły się  
2 operacje. 

 

Najważniejszym wydarzeniem  dla stowarzyszenia było podpisanie w dniu 23 maja umowy  

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.  
W dniu 21 lipca podpisano umową przyznania pomocy w poddziałaniu „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji”. Umowę aneksowano 29 listopada 2016 r. 

Dokonano także aktualizacji: Procedur i Wzorów pism, Planu szkoleń, Harmonogramu 

naboru i Planu komunikacji 

 

W ramach realizacji Planu szkoleń: 
• Dla członków organów LGD - szkolenie dwudniowe. Część I-sza - 28 czerwca 

obejmująca LSR, budżet, umowę ramową oraz proces naboru, oceny i wyboru 

operacji. Część II-ga - 3 października, warsztatowa, obejmująca praktyczne aspekty 

oceny i wyboru operacji. 

• Dla lokalnych potencjalnych beneficjentów: 

1. podmioty gospodarcze w zakresie rozwijania działalności gospodarczej,  

2. podmioty publiczne i organizacje pozarządowe - w zakresie: budowa 

infrastruktury i podnoszenie jakości kapitału społecznego 

 

W ramach realizacji Planu Komunikacji zorganizowano i przeprowadzono: 
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• Kampanię otwarcia: 

1. Konferencję promocyjną 10 czerwca w Piasecznie - prezentującą LSR; 

2.  wydano 1 numer Biuletynu LGD w nakładzie 6 tys. szt. (dystrubucja  

w Gazecie Tczewskiej i podczas spotkań bezpośrednich),  

3. rozesłano 1 newsletter do ok. 100 partnerów 

• Kampanię promocyjną: 
1. spotkania bezpośrednie - z pracownikami urzędów gmin i urzędu pracy w dniu 

16  sierpnia , punkt informacyjny podczas dożynek gminnych w Subkowach 

(3 września) i Swarożynie (11 września) , przedsiębiorcami, uczniami Zespołu 

Szkół Ekonomicznych w Tczewie w dniu 17 listopada;  

2. newsletter - 6 numerów 

• Kampanie informacyjną  (związaną z zakresem naborów.): 

1. ogłoszenia na stronie LGD, 

2. ogłoszenia w prasie lokalnej 

 

Ponadto: 

• 19 maja gościliśmy  przedstawicieli LAG Amersee z Pahl (Bawaria), z którym będzie 

realizowany projekt współpracy. Partnerami będą też LGD „Chata Kociewia” i LGD 

„Gminy Powiatu Świeckiego”; 

• od sierpnia na jednym z pojazdów firmy PUS z Kwidzyna znajduję się tablica 

promująca LGD „Wstęga Kociewia”. Reklamę tą pozyskano bezpłatnie. 

 

Biuro LGD działało w składzie dwuosobowym, tj. Kierownik Biura i Specjalista do spraw 

finansów i administracji. Nie zmieniła się też lokalizacja Biura. 

 

Obsługę finansowo-księgową prowadziła, tak jak w ubiegłym roku Pani Małgorzata 

Markowska-Syldatk, a od lipca Pani Anna Holz. 

 

 
 


