
To Lokalna Grupa Działania. Partnerstwo trójsektorowe 

w skład którego  wchodzą instytucje publiczne, lokalni przed-

siębiorcy oraz organizacje pozarządowe i grupy nieformalne.  

Obecnie LGD tworzy: 16 partnerów z sektora publicznego (gmi-

ny, szkoły, domy kultury i ODR), 25 partnerów społecznych 

(fundacje, stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, LZS, OSP, 

a także osoby prywatne) oraz 11 partnerów z sektora gospo-

darczego (Bank Spółdzielczy, gospodarstwa agroturystyczne, 

lokalne przedsiębiorstwa różnych branż). W pierwszym okresie  

partnerstwo opierało się o dobrowolną współpracę  przy realiza-

cji różnych przedsięwzięć. Zaowocowało  ono realizacją pilota-

żu pod nazwą LEADER+. Pełne partnerstwo ukształtowało się 

w 2005. Od grudnia 2005r. LGD Wstęga Kociewia działa jako 

fundacja. 

To nowe podejście do rozwiązywania problemów terenów 

wiejskich. Jego istotą jest pobudzenie aktywności ich miesz-

kańców, a najogólniejszym celem budowa społeczeństwa oby-

watelskiego. 

Nazwa pochodzi  z języka francuskiego i tłumaczy się jako 

– „powiązanie pomiędzy działaniami na rzecz rozwoju gospo-

darczego terenów wiejskich”, co doskonale oddaje ducha pro-

gramu promującego działania przemyślane i zintegrowane, 

łączące różne dziedziny i środowiska. Leader, po angielsku 

jak i po polsku,  oznacza przywódcę, osobę  identyfikująca 

problemy i podającą sposoby ich rozwiązania. To także odda-

je ducha programu, który ma „wyławiać”  lokalnych liderów i 

dawać wsparcie dla realizacji ich projektów.

Powodzenie programu zależeć będzie od mieszkańców, ich 

stopnia aktywności, zdolności do organizowania się,  umiejęt-

ności dostrzegania najważniejszych problemów najbliższego 

otoczenia oraz wskazywania najlepszych sposobów ich rozwią-

zania. Potrafiące to społeczności lokalne mogą liczyć na mate-

rialne wsparcie  ich pomysłów. Dzięki temu kociewska wieś ma 

szanse stać się jeszcze piękniejsza. 

Co to jest Leader? 

Co to jest LGD Wstęga Kociewia?

Biuletyn 
Lokalnej Grupy Działania

Szanowni Państwo,
15 maja Samorząd Województwa Pomor-

skiego podpisał umowy z pomorskimi Lokal-

nymi Grupami Działania na wydatkowanie 

unijnych pieniędzy metodą Leader. Środki 

dostępne będą dla terenów prawie wszyst-

kich gmin uprawnionych do korzystania 

z tego instrumentu. Świadczy to o dużej 

aktywności pomorskich społeczności lokal-

nych i jest powodem do dumy.

Leader bazuje na zaangażowaniu miesz-

kańców wsi i współpracy miejscowych 

partnerów różnych sektorów w kreowaniu 

kierunków rozwoju obszarów wiejskich. 

W dokumentach złożonych do Urzędu 

Marszałkowskiego mieszkańcy powiatu 

tczewskiego, zorganizowani w Lokalnej 

Grupie Działania, przedstawili wizję roz-

woju swojego miejsca zamieszkania oraz 

inicjatywy, które powinny być dofinanso-

wywane. Teraz uczestniczyć będą w ocenie i 

wyborze projektów na ich własnym terenie. 

Mieszkańcy najlepiej znają potrzeby i po-

tencjał swoich miejscowości i gmin, wiedzą 

najlepiej, jak skutecznie wykorzystać atuty 

dla podniesienia jakości życia na wsi.

Leader stwarza różnym kategoriom 

odbiorców możliwość realizacji projektów, 

które nie maja szans uzyskania wsparcia w 

żadnych innych programach. Dlatego też 

Leader ze swoja specyfiką stanowi doskona-

łe uzupełnienie programów zarządzanych 

n poziomie regionalnym czy krajowym, w 

których rola lokalnych społeczności jest 

ograniczona. 

Liczę na to, że podejście Leader przy-

czyni się do tworzenia nowych miejsc pra-

cy  i firm, znajdowania nowych sposobów 

rozwiązywania problemów tczewskiej wsi, 

a przez to przyczyni się do dalszego oży-

wienia.

Zachęcam wszystkich do zainteresowa-

nia Leaderem  skorzystania z tej niepowta-

rzalnej szansy. Wszystkim wnioskodawcom 

życzę sukcesów i satysfakcji w realizacji 

projektów oraz urzeczywistnianiu wizji roz-

woju gmin powiatu tczewskiego.

Jan Kozłowski
Marszałek Województwa Pomorskiego  

Szanowni Mieszkańcy Obszaru LGD „Wstęga 
Kociewia”

Aktywizowanie mieszkańców do działań na rzecz lokalnych 

społeczności jest koniecznością dzisiejszego dnia. Brak inicjatyw 

oddolnych i brak umiejętności współpracy mogą stać się barierą 

ograniczającą rozwój naszych wsi i całego  regionu. Najlepsze, 

pod względem inicjatyw oddolnych i samoorganizacji społecz-

ności  osiągnęły swój wysoki poziom rozwoju dzięki tym właś-

nie cechom.  Rządzący w Europie uznali, że stan aktywności 

mieszkańców europejskiej wsi jest jednak niezadawalający, stąd 

też pomysł z tworzeniem Lokalnych Grup Działania i progra-

mem LEADER. Na prawie całym obszarze naszego wojewódz-

twa istnieją Lokalne Grupy Działania, pod tym względem nasze 

województwo jest przykładowe. Cieszy fakt, że cały, spełniający 

kryteria,  obszar Kociewia Tczewskiego objęty jest działaniem 

LGD „Wstęga Kociewia”. Pierwsze lata funkcjonowania LGD 

„Wstęga Kociewia” i realizacji programu LEADER  przyniosły 

spodziewane efekty, lecz to nie zrealizowane pomysły są naj-

większą wartością. Zawiązane kontakty mieszkańców z różnych 

części naszego powiatu, współpraca gmin, wykształcona u wielu 

ludzi umiejętność myślenia regionalnego, zacieśniona współ-

praca sektorów społecznego, gospodarczego i samorządowego i 

pozyskanie do działań nowych ludzi są największymi skutkami 

programu LEADER.

W ramach programu LEADER oś 4, w latach 2009 – 2014 

zostaną  zrefundowane projekty na ogólną kwotę ponad 6 milio-

nów złotych.  Mam 

nadzieję, że wszystkie 

pieniądze zarezerwo-

wane na realizację Lo-

kalnej Strategii Roz-

woju  zostaną przez 

naszych beneficjen-

tów wykorzystane i 

osiągniemy korzyści, 

o których wspomnia-

łem wyżej.   

Dzięki Leaderowi może udać się zrealizować te zadania na 

które dotąd brakowało pieniędzy. Zapewne wielu aktywnym i 

twórczym ludziom przychodziły do głowy ciekawe pomysły na 

uczynienie lepszym miejsca w którym mieszkamy. Nasz program 

daje szansę na ich urzeczywistnienie. Wierzę, że przybędzie 

atrakcyjnych miejsc wypoczynku, ciekawych imprez, ale także 

nowych miejsc pracy. Możemy lepiej zadbać o środowisko na-

turalne w naszym najbliższym otoczeniu, a także wciągnąć do 

wspólnych działań sąsiadów i kolegów.

Możecie liczyć na naszą pomoc w procesie szkolenia i two-

rzenia wniosków. Zachęcam do śledzenia naszej strony interne-

towej, tablic ogłoszeń w urzędach gmin i lokalnej prasy

Mariusz Śledź
Prezes LGD 

Wstęga Kociewia
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Samorząd 

województwa 

pomorsk ie -

go od kilku 

lat inwestuje 

pieniądze w 

działania ak-

t y w i z u j ą c e 

mieszkańców obszarów wiejskich 

naszego regionu, zachęcając ich w 

ten sposób do włączenia się w pro-

ces rozwoju swoich miejscowości. 

Dotowany m. in. z budżetu samo-

rządu Pomorski Program Rozwoju 

Wsi był zalążkiem współpracy 

mieszkańców wsi z lokalnymi 

samorządami, wyzwolił energię 

społeczności lokalnych i pokazał, 

jak ciekawe inicjatywy chcą i po-

trafią zrealizować. Te działania ak-

tywizowały „liderów” pomorskich 

wsi i gmin ludzi, którzy potrafią 

zaszczepiać zapał wśród innych 

mieszkańców i zintegrować ich 

wokół wspólnych działań.

Efektem ich zaangażowania 

i pracy jest to, że partnerstwa 

trójsektorowe Lokalne Gru-

py Działania działają niemal 

w całym województwie.

Samorząd Województwa 

pomorskiego wspierał również 

finansowo i merytorycznie Lokal-

ne Grupy Działania, bo dobrze i 

sprawnie funkcjonujące partner-

stwa to gwarancja prawidłowego 

wykorzystania środków unijnych 

w regionie, które jest priorytetem 

naszych działań.

Leader kojarzy partnerów 

i interesy różnych sektorów, 

ograniczając przy tym funkcję 

sektora publicznego, w tym sa-

morządów lokalnych czy regio-

nalnych. Samorząd wojewódz-

twa pomorskiego postrzega dziś 

swoją rolę przede wszystkim 

we wsparciu administracyjnym 

i szkoleniowym Lokalnych Grup 

Działania oraz w końcowym eta-

pie wyboru projektów do dofinan-

sowania.

Ważne jest przy tym, aby Le-

ader nie okazał się wyłącznie me-

todą wydatkowania pieniędzy, ale 

doprowadził do jeszcze większej 

aktywności i współpracy lokalnych 

podmiotów w naszym regionie. 

Byłby to jeden z najcenniejszych 

efektów.

Mieczysław Struk
Wicemarszałek 

Województwa Pomorskiego

Kilkanaście lat doświadczeń 

UE inicjatywy wspólnotowej, 

która miała charakter ekspe-

rymentu i poszukiwania naj-

lepszych rozwiązań, pozwoliło 

w dużym stopniu sprecyzować 

zasady podejścia typu Leader. 

Mimo, iż zasady Leader często 

się uzupełniają, czy wręcz wza-

jemnie przenikają ważne jest, by 

nie były traktowane wybiórczo, 

gdyż doświadczenia pokazują, iż 

najlepsze efekty wdrażania me-

tody Leader uzyskuje się wtedy, 

gdy stosujemy je wszystkie.

1. Podejście terytorialne

Obszar na którym działamy to 

obszar spójny pod względem geo-

graficznym, gospodarczym, histo-

rycznym, kulturowym, przyrodni-

czym wyznaczony pod względem 

logiki procesów rozwoju (a nie 

– często bardzo zróżnicowanych 

– jednostek administracyjnych). 

2. odejście oddolne
Kierunki rozwoju, pomysły 

wspólnego działania powinny wy-

chodzić od społeczności lokalnych 

– mieszkańców, organizacji, przed-

siębiorców działających na danym 

obszarze. 

3. Partnerstwo współpraca
Działania typu Leader opierają 

się na międzysektorowym partner-

stwie. Tu pojawia się Lokalna Gru-

pa Działania, która przy szerokim 

udziale społeczności tworzy lokalną 

strategię rozwoju.

4. Zintegrowane 
i wielosektorowe działania

Zaangażowanie partnerów ze 

wszystkich sektorów: publicznego, 

gospodarczego i społecznego pozwala 

na szerokie spojrzenie i wspólne pla-

nowanie rozwoju lokalnego. Dzięki 

temu realizowane są różne, ale pozo-

stające w związku ze sobą działania.

5. Innowacyjność
Sama metoda Leader jest inno-

wacyjna sama w sobie. Wszelkie 

działania w ramach Leadera po-

winny poszukiwać nowych inno-

wacyjnych rozwiązań dla naszego 

– określonego obszaru – oraz w 

nowatorski sposób rozwiązywać 

lokalne problemy.

6. Lokalne finansowanie 
i zarządzanie 

Środki finansowe przeznaczo-

ne są dla konkretnego obszaru, na 

działania zawarte w lokalnej stra-

tegii rozwoju. Ubiegać się o nie 

mogą tylko podmioty działające 

na tym obszarze. 

7. Tworzenie powiązań 
i współpraca

Mamy tu na myśli zarówno 

współpracę między partnerami/

członkami LGD, jak i szerzej poję-

tą współpracę pomiędzy LGD (np. 

w celu rozwoju większego regionu, 

czy wymiany doświadczeń), a tak-

że współpracę na poziomie mię-

dzynarodowym.

Pomorski Leader
Województwo pomorskie 

jest liderem w Leaderze. Niemal 

w całości jest pokryte Lokalny-

mi Grupami Działania. LGD to 

rodzaj partnerstwa trzech sekto-

rów: publicznego, społecznego 

i gospodarczego, które są pod-

stawą Leadera. Aby podmioty 

danej gminy mogły korzystać 

z pieniędzy, jej teren musi być 

objęty zasięgiem Lokalnej Grupy 

Działania.

Na terenie województwa pomor-

skiego funkcjonuje obecnie 16 Lo-

kalnych Grup Działania. Obejmują 

one zasięgiem niemal wszystkie 

gminy uprawnione do korzystania 

z dostępnych środków. W grudniu 

2008 roku wszystkie LGD złoży-

ły do Urzędu Marszałkowskiego 

wnioski o przyznanie pieniędzy na 

realizację wizji rozwoju swoich ob-

szarów. Plany są spisane w Lokal-

nych Strategiach Rozwoju.

Urzędnicy szczegółowo spraw-

dzali i oceniali dokumenty. W 

kwietniu 2009 roku Zarząd Woje-

wództwa Pomorskiego podjął de-

cyzję, że wszystkie grupy dostaną 

pieniądze.

Kilka lat przygotowań
Pierwsze partnerstwa z myślą o 

Leaderze powstały na Pomorzu w 

latach 2004-2006. Zawiązało się 

wówczas 11 przyszłych Lokalnych 

Grup Działania. Na pokrycie 

7 zasad Leadera

k o s z t ó w 

p r z y g o -

t o w a n i a 

niektórych 

dokumen-

tów oraz 

rejestracj i 

pozyska ły 

środki unijne Pi-

lotażowego Programu Leader+. 

Duża powierzchnia obszarów 

wiejskich województwa znajdo-

wała się jednak wtedy poza zasią-

giem Lokalnych Grup Działania, 

co wykluczałoby je z korzystania 

z pieniędzy.

Pomoc Województwa
Tymczasem społeczności mniej 

aktywnych dotychczas terenów 

szybko zaczęły dostrzegać wartość 

Leadera i Lokalnych Grup Dzia-

łania. Problemem był jednak brak 

pieniędzy. „Drugą szansę” dostały 

od Samorządu Województwa, któ-

ry w 2007 roku wsparł nowo po-

wstające LGD kwotą 200 tys. zł. 

W ten sposób powstały 4 kolejne 

partnerstwa, które niemal dopeł-

niły mapę pomorskich Lokalnych 

Grup Działania. W połowie 2008 

roku jedna z grup uległa podzia-

łowi i tak utworzyło się szesnaste 

partnerstwo w regionie.

Wszystkie pomorskie grupy 

będą gospodarować unijnymi pie-

niędzmi. A jest co dzielić. W ra-

mach Leadera na Pomorzu wydat-

kowanych będzie ponad 127 mln 

zł. Zdecydowana większość pie-

niędzy (100 mln zł) przeznaczo-

na będzie na realizację pomysłów 

rolników, przedsiębiorców, gmin, 

kościołów, organizacji pozarządo-

wych i innych podmiotów.

Ponad 2 mln zł wykorzystane 

będzie przez LGD na współpracę 

z grupami w kraju i za granicą. 

25 mln zł stanowią pieniądze na 

utrzymanie biura i pracowników 

LGD.

Mat. udostępniony przez DPROW 
Urzędu Marszałkowskiego Woj. Po-
morskiego

Metoda LEADER 
jest wynikiem poszu-
kiwań nowych roz-
wiązań w rozwoju 
obszarów wiejskich.

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Pomorskiego

ul. Okopowa 21/27  80-810 Gdañsk
siedziba Departamentu: ul. Augustyñskiego 2

tel. (058) 326 86 50 fax (058) 326 86 73
e-mail: dprow@woj-pomorskie.pl www.dprow.woj-pomorskie.pl
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Koordynator Gminny: Anna Ciesielska 
tel. (058) 530 51 19

urzad@gmina-tczew.pl  www.gmina-tczew.pl
Urząd Gminy Tczew

ul. Lecha 12  83-110 Tczew 
godziny pracy: 7.30 - 15.30

Lokalna Grupa 
Działania Wstęga Kociewia

W odniesieniu do powiatu 

tczewskiego, z pieniędzy LGD 

Wstęga Kociewia mogą korzystać 

rolnicy, przedsiębiorcy, organizacje 

pozarządowe oraz inne podmioty 

z terenu gmin wiejskich: Morzesz-

czyn, Subkowy, Tczew oraz miejsko 

– wiejskich: Gniew i Pelplin. Reali-

zacja ich projektów ma przyczynić 

się do ożywienia społeczno – gospo-

darczego obszaru przy wykorzysta-

niu walorów przyrodniczych, kultu-

rowych i historycznych.

Aby osiągnąć cele 

i spienić oczekiwania 

mieszkańców LGD Wstę-

ga Kociewia określiła w 

swojej Lokalnej Strategii 

Rozwoju rodzaje projektów 

na które w szczególności 

będzie chciała wydawać 

pieniądze.

Preferowane będą 

m.in. zadania związane 

z pielęgnacją dziedzi-

ctwa kulturowego. 

Obszar LGD za-

mieszkany jest w 

większości przez 

ludność mająca 

w i e l opoko l e -

niową tradycję 

opartą o kulturę 

i zwyczaje Ko-

ciewia. Tradycje 

tego regionu są silnie 

związane z Opactwem 

Cystersów i były pod 

wpływem kościoła ka-

tolickiego i utworzo-

nego tu biskupstwa. 

Ponadto, obszar LSR 

jest pełen pamiątek 

historycznych w po-

staci obiektów zabyt-

kowych. Wszystko to 

decyduje o dużej spójności 

kulturowej i powinno zostać 

wykorzystane dla ożywienia tury-

stycznego obszaru. Dlatego duże 

szanse na uzyskanie dotacji mają 

projekty dotyczące m.in. budowy 

ścieżek rowerowych, tras turystyki 

pieszej, parków tematycznych wraz 

z infrastrukturą ściśle związanych 

z historią i kulturą obszaru. Warto 

również przygotowywać projekty 

polegające na adaptacji pomiesz-

czeń i ich wyposażenia na cele 

wystaw i imprez integracyjnych, or-

ganizacji wydarzeń prezentujących 

dorobek kulturalny i artystyczny 

grup kulturowych i etnicznych. 

Dotacje udzielane będą również ze-

społom artystycznym, np. na zakup 

strojów, instrumentów i innego wy-

posażenia. Działania te prowadzone 

będą nie tylko z myślą o turystach 

odwiedzających obszar ale również 

(a może przede wszystkim) o sa-

mych mieszkańcach. Problemem 

– zgodnie z zapisami Lokalnej Stra-

tegii Rozwoju – jest bowiem to, że 

na obszarze LGD występuje mały 

przepływ doświadczeń między po-

szczególnymi miejscowościami. Ist-

nieje zatem potrzeba integracji śro-

dowisk kulturowych i etnicznych 

miast i wsi tego regionu.

Realizacja przez uprawnione 

podmioty ww. projektów i uczy-

nienie z dziedzictwa kulturowego 

ważnego atrybutu rozwoju turysty-

ki ma zachęcić rolników z obszaru 

LGD do rozpoczęcia lub rozwinięcia 

działalności gospodarczej związa-

nej, np. z przygotowaniem, produk-

cją, ekspozycją lokalnych wyrobów 

rzemieślniczych i rękodzielniczych, 

świadczeniem usług dla turystów 

(np. mała gastronomia, handel pa-

miątkami, usługi noclegowe wzdłuż 

parków tematycznych i szlaków 

historycznych). Pieniądze będzie 

można przeznaczyć na przygotowa-

nie obiektów do prowadzenia dzia-

łalności oraz zakup niezbędnych 

maszyn i urządzeń.

Za równie istotne uważane 

są projekty służące aktywizacji 

mieszkańców. Mowa jest tutaj o 

aktywności na kilku płaszczyznach: 

sportowej i społeczno – kultural-

nej. W odniesieniu do rozwoju 

fizycznego oczekiwane są przede 

wszystkim projekty służce wyposa-

żeniu obiektów w sprzęt niezbędny 

do prowadzenia zajęć sportowych 

oraz stworzeniu ciekawej oferty po-

zalekcyjnej dla dzieci i młodzieży. 

Analiza sytuacji na obszarze LGD 

wskazuje, że jest on dość dobrze 

wyposażony w sieć szkół i placówek 

oświatowych.

Mankamentem tej sieci jest to, 

że wiele z tych placówek jest w 

godzinach popołudniowych zamy-

kanych – łącznie z infrastrukturą 

sportową. Przykładowe preferowa-

ne projekty dotyczyć mogą zatem 

np. adaptacji pomieszczenia, boi-

ska sportowego do prowadzenia za-

jęć pozalekcyjnych, organizacji 

zawodów sportowych i tema-

tycznych zajęć pozalekcyjnych 

dla dzieci i młodzieży. LGD uważa 

również za niezbędne inwestycje 

w infrastrukturę społeczną, np. 

świetlice wiejskie. Brakuje bowiem 

świetlic z pełną infrastrukturą 

umożliwiającą prowadzenie szero-

kiej gamy zajęć kulturalnych. Są 

to również miejsca integracji róż-

nych grup społeczności lokalnej. 

Dlatego preferowane będą projekty 

organizacji pozarządowych i gmin 

dotyczące remontów lub doposaże-

nia świetlic i innych obiektów pub-

licznych. Uzupełnieniem ma być 

wsparcie dla ciekawych programów 

wykorzystania zmodernizowanych 

obiektów, np. organizacji spotkań 

z ciekawymi ludźmi – obecnymi 

i byłymi mieszkańcami Kociewia, 

twórcami ludowymi, pisarzami, 

poetami.

Jednym z celów Lokalnej Gru-

py Działania Wstęga Kociewia 

jest rozwój turystyki. O potencjale 

turystycznym obszaru decydują 

nie tylko wspomniane już walory 

kulturowe, ale również przyrodni-

cze. Nie brakuje tu lasów pełnych 

runa leśnego i dzikiej zwierzyny, 

zbiorników wodnych, w tym prze-

de wszystkim rzek: Wisły będącej 

naturalnym łącznikiem całego ob-

szaru oraz jej dopływu - Wierzycy. 

Zbiorniki te mają warunki do upra-

wiania małego żeglarstwa i spływów 

kajakowych. Od lat fragmenty jezior 

i rzek są częściami szlaków kajako-

wych. Zasoby naturalne mogą być 

osią rozwoju agroturystyki i ele-

mentem przyciągającym turystów 

krajowych i zagranicznych. Obec-

nie atuty te są jednak w niewiel-

kim stopniu wykorzystywane tu-

rystycznie i rekreacyjnie. Powodem 

jest przede wszystkim zły stan lub 

kompletny brak małej infrastruk-

tury (stanic, miejsc postoju, pomo-

stów, placów biwakowych, ścieżek 

rowerowych, szlaków pieszych 

prowadzących najpiękniejszymi 

terenami) oraz usług dla turystów 

(w tym bazy noclegowej). Wielość 

potrzeb wskazuje na szeroką gamę 

preferowanych projektów. Są nimi, 

np. te - związane z dostosowywa-

niem istniejących traktów do ście-

żek rowerowych i szlaków pieszych, 

z budową małej infrastruktury tu-

rystycznej (plaże, przystanie dla łó-

dek, pomosty dla rybaków, punkty 

widokowe) wokół rzek i jezior. Daje 

to szansę na tworzenie nowych 

miejsc pracy w branży usług tury-

stycznych. Rolnicy i przedsiębiorcy 

będą mogli pozyskać pieniądze na 

rozpoczęcie lub rozwinięcie prowa-

dzonej działalności, np. w zakresie 

usług gastronomicznych, parkingo-

wych, wypożyczania sprzętu tury-

stycznego, agroturystyki.

W analizie wszystkich powyż-

szych elementów ważnym aspek-

tem jest możliwość tworzenia 

pozarolniczych źródeł dochodu i 

związany z tym rozwój gospodar-

czy obszaru.

Opierać się on powinien o za-

soby kulturowe i przyrodnicze, 

co predestynuje do rozwoju dzia-

łalności gospodarczej związanej 

– zwłaszcza – z szeroko rozumia-

ną obsługą ruchu turystycznego. 

Obecnie obserwowany jest brak 

inicjatyw gospodarczych rolników. 

Wynika to często z braku umie-

jętności prowadzenia przez nich 

własnego biznesu. Wskazano już 

obszary aktywności, w ramach 

których udzielane będą „inwesty-

cyjne” dotacje dla rolników i mi-

kroprzedsiębiorców na organizację 

lub unowocześnienie istniejących 

miejsc pracy. Uzupełnieniem mają 

być dotacje dla firm szkoleniowych 

na prowadzenie kursów, warsztatów 

dla mieszkańców obszaru LGD z 

zakresu prowadzenia własnej firmy. 

Dla osiągnięcia wyżej opisanych 

celów niezbędne jest spełnienie 

jednego warunku: podmioty z tere-

nu Lokalnej Grupy Działania mo-

gące ubiegać się o dofinansowanie 

muszą chcieć skorzystać z szansy i 

złożyć odpowiednie wnioski. Przy 

formułowaniu swoich pomysłów 

i przygotowywaniu dokumentów 

warto skorzystać z bezpłatnych po-

rad pracowników LGD.

Mat. udostępniony przez 
DPROW

Urzędu Marszałkowskiego 
Woj. Pomorskiego

Leader w powiecie tczewskim
Wszystkie gminy powiatu tczewskiego, mogące korzystać ze środ-

ków Leadera, objęte są zasięgiem jednej Lokalnej Grupy Działania 
– Wstęga Kociewia.
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Skąd się wzięła nazwa Wstęga 
Kociewia?  

Nazwa trafiona, bo dla miesz-

kańców powiatu tczewskiego 

oczywista. Z lotu ptaka, a nawet 

z naszych pagórków widać, że Wi-

sła, Wierzyca, Jonka, Szpęgawa 

czy Drybok wiją się jak lśniąca 

wstęga pośród pól i lasów. Te rzeki 

i strumienie nie dzielą naszej krai-

ny, a przeciwnie – łączą je. Wstęga 

to coś barwnego, wywołującego 

miłe skojarzenia . W naszej wizji 

obszar działania  LGD to: „… re-

gion rozpoznawalny, atrakcyjny, 

konkurencyjny  spójny gospodar-

czo i społecznie, przyjazny dla 

mieszkańców i turystów, zamiesz-

kały przez wykształcone, odpowie-

dzialne i  aktywne społeczeństwo, 

dbające o  środowisko naturalne, 

kulturę i tradycję”.

Co to jest LGD Wstęga Kociewia?  
To Lokalna Grupa Działa-

nia. Partnerstwo trójsektorowe w 

skład którego  wchodzą instytucje 

publiczne, lokalni przedsiębiorcy 

oraz organizacje pozarządowe i 

grupy nieformalne. W pierwszym 

okresie  partnerstwo opierało się 

o dobrowolną współpracę  przy 

realizacji różnych przedsięwzięć.  

Zaowocowało  ono realizacją pilo-

tażu pod nazwą LEADER+. Pełne 

partnerstwo ukształtowało się w 

2005. Od grudnia 2005r. LGD 

Wstęga Kociewia działa jako fun-

dacja. Obecnie LGD tworzy: 16 

partnerów z sektora publicznego 

(gminy, szkoły, domy kultury i 

ODR), 25 partnerów społecznych 

(fundacje, stowarzyszenia, koła 

gospodyń wiejskich, LZS, OSP, a 

także osoby prywatne) oraz 11 

partnerów z sektora gospodarcze-

go ( bank, gospodarstwa agrotury-

styczne, lokalne przedsiębiorstwa 

różnych branż). 

Jak powstała  LSR? 
LSR to lokalna Strategia Roz-

woju. Dokument 

ten powstał w II 

poł.2008r i  jest 

efektem cyklu 6 

spotkań warszta-

towych w których 

uczestniczyli po-

tencjalni benefi-

cjenci. Byli tam 

przedstawic ie le 

organizacji poza-

rządowych, sekto-

ra gospodarczego 

oraz samorządów. Dzięki tak sze-

rokim konsultacjom udało się zi-

dentyfikować najważniejsze prob-

lemy, a następnie na ich podstawie 

określić  cele działania i przedsię-

wzięcia. Tak przygotowaną Stra-

tegię zatwierdził najważniejszy 

organ fundacji czyli  Zgromadze-

nie Partnerów. Nasza Strategia jest 

spójna  ze strategiami gminnymi , 

powiatową i wojewódzką, a także 

z dokumentami krajowymi.

Jakie są cele działania LGD?
 Jest ich sporo, ale najważ-

niejsze to: inicjowanie i wspiera-

nie rozwoju obszarów wiejskich, 

aktywowanie mieszkańców wsi, 

promocja gmin wiejskich, a przede 

wszystkim realizacja i aktualizacja 

Lokalnej Strategii Działania. Stra-

tegia  jest opracowaniem, które 

powstało w wyniku bardzo szero-

kich konsultacji społecznych. 

Dzięki nim udało się wyzna-

czyć 4 ogólne cele: 

Rozwój Kapitału Ludzkiego i 

Zasobów Społecznych , w któ-

rym ujęto 3 cele szczegółowe 

( wykorzystanie lokalnych tra-

dycji dla rozwoju, działania na 

rzecz wzrostu świa-

domości kulturowej 

i tworzenie nowych 

produktów tury-

stycznych opartych 

na tradycji i kultu-

rze Kociewia). 

Rozwój zasobów 

Kulturowych i hi-

storycznych, który 

dzieli się na 2 cele 

szczegółowe (two-

rzenie warunków 

z w i ę ks z a j ą c y c h 

dostępność edu-

kacji pozaszkolnej 

i stworzenie warunków do 

rozwoju alternatywnych form 

zarobkowania  i aktywności z 

wykorzystaniem zasobów kul-

turowych i historycznych

Rozwój zasobów i walorów 

przyrodniczych, który także 

dzieli się na 2 cele szczegółowe 

(działania w kierunku włącze-

nia zasobów przyrodniczych 

do sieci produktów i obszarów 

turystycznych oraz stworzenie 

warunków do wzrostu inwesty-

cji turystyczno-rekreacyjnych)

Rozwój Gospodarczy, a w nim 

2 cele szczegółowe (stworzenie 

systemu wspierania lokalnej 

małej i mikro przedsiębiorczo-

ści oraz stworzenie warunków  

do gospodarczego wykorzysta-

nia zasobów przyrodniczych.

1.

2.

3.

4.

Za tymi poważnie brzmiącymi  

sformułowaniami kryje się  15 

konkretnych  działań  mających  

prowadzić do zróżnicowania dzia-

łalności gospodarczej, która opie-

rać się będzie na wykorzystaniu lo-

kalnych zasobów przyrodniczych i 

kulturowych.

W jaki sposób będą rozdzielane 
środki

Gdzie jest siedziba LGD? 

Oficjalna siedziba znajduje się 

w Morzeszczynie, ale Biuro zlo-

kalizowane jest w Tczewie. Jego 

zadaniem jest  zapewnienie wy-

konania zadań LGD,  w szczegól-

ności realizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju. A konkretnie: obsługa 

organów fundacji, prowadzenie 

dokumentacji, przygotowywanie 

materiałów promocyjnych, orga-

nizowanie szkoleń i doradztwa, 

pozyskiwanie środków. Najwięk-

szym wyzwaniem będzie sprawne 

przeprowadzenie konkursów na 

dofinansowanie poszczególnych 

operacji.

Jaki obszar obejmuje LGD? 
Obszar działania Lokalnej 

Grupy Działania Wstęga Kocie-

wia obejmuje Powiat Tczewski, 

5. bez miasta Tczewa. Są to Gminy 

Gniew, Morzeszczyn, Pelplin , 

Subkowy  i Tczew.  Na jego tere-

nie znajdują się 2 miasta: Gniew i 

Pelplin. Zajmuje  on powierzchnię  

675 km2, którą zamieszkuje po-

nad 52 tysiące mieszkańców.  

Geograficznie jest fragmentem 

Pojezierza Starogardzkiego. Wy-

stępują tu wszystkie formy krajo-

brazu polodowcowego. Piękna i ła-

godna kraina jak ją określał ksiądz  

J.S.Pasierb. Potwierdzeniem  wiel-

kich walorów przyrodniczych są 

zlokalizowane tu 4 rezerwaty 

przyrody ( w Opaleniu i Wiośle ) 

oraz 3 obszaru chronionego krajo-

brazu, a także  3 obszary włączone 

do sieci Natura 2000.  Całość ob-

szaru  kulturowo i etnicznie nale-

ży do Kociewia. 

W Lokalnej Strategii Działa-

nia sprawy ochrony środowiska 

zajmują poczesne  miejsce. Z na-

turą,  a w szczególności  z wodami 

związana jest spora ilość zaplano-

wanych przedsięwzięć. W zupeł-

nie oczywisty sposób wiążą się z 

tym projekty turystyczne. Pośród 

nich te, które realizowane będą 

przez rolników, leśników- projekty 

rozwijające infrastrukturę tury-

styczną.
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Wśród wielu zalet jakie nie-

sie ze sobą realizacja programu 

Leader, wzmacnianie więzi 

pomiędzy lokalnymi społecz-

nościami, jest w mojej ocenie 

szczególnie ważna. Konstruk-

cja tego programu wymaga 

od zaangażowanych podmio-

tów, ciągłej aktywności i sta-

łej współpracy. Jednocześnie 

dzięki środkom finansowym, 

poszerza zakres możliwych do 

zrealizowania inicjatyw.

Program Leader, to także 

ciągła nauka. Ramię w ramię, 

stają rolnicy, biznesmeni, dzia-

łacze społeczni, przedstawi-

ciele samorządu …. To dzięki 

pracy naszych ludzi, na Ko-

ciewiu dzieje się tyle dobrego. 

Liczę, że najbliższe lata wspól-

nej pracy w Lokalnej Grupie 

Działania, przyczynią się do 

wzmocnienia potencjału na-

szego regionu, poszerzając tym 

samym wachlarz pozytywnych, 

partnerskich doświadczeń. 

– mówi 

Andrzej Stanuch 
Burmistrz Miasta 

i Gminy Pelplin

Już od momentu złoże-

nia wniosku przez Gminę 

Morzeszczyn do I schematu 

Pilotażowego Programu LE-

ADER+ w 2005 r. Powiat 

Tczewski uznał, że nie może 

go zabraknąć w realizacji tego 

projektu. Bez jakichkolwiek 

wątpliwości przystąpiliśmy za-

tem do wspólnego budowania 

Zintegrowanej Strategii Roz-

woju Obszarów Wiejskich na 

terenie powiatu tczewskiego. 

Był to czas wytężonej pra-

cy przedstawicieli nie tylko 

samorządów, ale również or-

ganizacji pozarządowych, in-

stytucji kultury czy lokalnych 

przedsiębiorstw. Owocem była 

zarówno strategia, ale również 

silna integracja osób, które 

reprezentowały dość zróżni-

cowane środowiska. Do dziś, 

dzięki tamtym spotkaniom 

roboczym, współpraca układa 

się bez zastrzeżeń. 

Punktem kulminacyjnym 

naszego pierwszego projektu 

było powołanie do życia Fun-

dacji Lokalna Grupa Działania 

„Wstęga Kociewia”, która już 

samodzielnie wnioskowała do 

PPL+ w ramach II schematu. 

Przygotowana przez nas strate-

gia zyskała duże uznanie ocenia-

jących i odnieśliśmy wrażenie, 

że dzięki oddolnej metodzie jej 

tworzenia, mieszkańcy terenów 

wiejskich powiatu tczewskiego 

również mocno się z nią utoż-

samili.

Dzisiaj nadal cechuje nas 

entuzjazm, jeśli chodzi o moż-

liwości, jakie niesie ze sobą 

program LEADER. Nadchodzi 

czas, kiedy mieszkańcy wsi będą 

mogli korzystać ze środków nie 

tylko na realizację projektów 

miękkich, ale również uzyskać 

dofinansowanie na drobne inwe-

stycje. To ważne, aby nasza wieś 

mogła iść z duchem czasu i no-

winek technicznych, które tak 

bardzo ułatwiają nam codzien-

W roku 2007 w Programie 

Leader + w ramach Projek-

tu „Współpraca, Integracja 

Rozwój dla Wstęgi Kociewia” 

realizowałam dwa zadania : 

„Powiatowy Turniej KGW” 

i „Marcinowe Obyczaje”.                                                                                       

W ramach „Marcinowych 

Obyczajów” min. przeprowa-

dzono uroczystość kulturalno-

historyczną   i wydana została 

książka kucharska „Poznajemy 

tradycyjne smaki Kociewia”. 

Publikacja ta jest dla mnie 

szczególnie cenna, gdyż dzię-

ki dofinansowaniu z Leadera 

+ mogłam przekazać młode-

mu pokoleniu dawne recep-

tury różnych potraw z moich 

rodzinnych zbiorów, które na 

Kociewiu  w niezmienny spo-

sób przygotowuje się po dziś 

dzień.

Teraz  w Programie Rozwo-

ju Obszarów Wiejskich 2007-

2013,  w osi 4,  w ramach „Ma-

łych projektów” chciałabym 

kultywować tradycje regional-

nej kuchni, uwzględniając te 

zawarte w w/w publikacji po-

przez organizację warsztatów, 

zajęć edukacyjnych oraz wpro-

wadzenie lokalnych produktów 

na rynek. 

Krystyna Gierszewska –
Stowarzyszenie Kociew-

skie Forum Kobiet

Program Leader+, jest sporą 

szansą dla organizacji pozarządo-

wych działających na obszarach 

wiejskich. Jednym z głównych ce-

lów tego programu jest wspieranie 

oddolnych inicjatyw.

Leader+ to najprostsza droga 

do pozyskania środków unijnych 

przez małe organizacje. W ramach 

tego programu na obszarze LGD 

Wstęga Kociewia na lata 2010-14 

na wsparcie realizacji małych pro-

jektów przeznaczone zostało ponad 

1,5 miliona złotych. Już realizacja 

Pilotażowego Programu Leader+ 

w roku 2007 pokazała jakie moż-

liwości niosą za sobą  środki unijne 

przeznaczone na  ożywianie obsza-

rów wiejskich. Nasze Stowarzysza-

nie - Centrum Aktywnych  Gniew, 

w 2007 r. koordynowało realizację 

dwóch projektów: „Pilotażowy 

program edukacji Kociewie Histo-

rią Ożywione,” w ramach którego 

zorganizowaliśmy  lekcje edukacji 

regionalnej dla  uczniów wszystkich 

gimnazjów z powiatu  tczewskie-

go oraz  „Akcja Społeczna Mały 

Wielki Uśmiech” - finałem tej akcji 

Głównym założeniem  pro-

gramu Leader jest rozwijanie 

idei społeczeństwa obywatel-

skiego. Takie właśnie zjawisko 

zaobserwowałem w gminie 

Subkowy po realizacji progra-

mu pilotażowego Leader+. 

Mieszkańcy w większości miej-

scowości gminy zrozumieli, że 

aby w najbliższym środowisku 

żyło się lepiej nie należy tylko 

żądać i oczekiwać ale trzeba 

wyjść z inicjatywą . Wiele 

można osiągnąć realizując 

wspólny pomysł, angażując 

własną pracę, mając duże po-

czucie współwłasności. Wią-

że się to z dbałością o dobro 

wspólne, z brakiem przyzwo-

lenia na  niszczenie efektów 

kolektywnej pracy.  Trudno w 

chwili obecnej mówić o kon-

kretnych, namacalnych efek-

tach jakie zostaną osiągnięte 

w wyniku realizacji programu. 

Muszą one być spójne ze stra-

tegią rozwoju LGD Wstęga Ko-

ciewia i w dużej mierze zależą 

od inicjatywy mieszkańców.  

Mamy duże doświadczenie w 

realizacji różnego rodzaju pro-

jektów więc nie  obawiam się, 

że nie będziemy umieli skorzy-

stać z oferty Leadera. Jestem 

przekonany, że w gminie 

Subkowy program zostanie 

zrealizowany efektywnie a 

jego rezultaty będą imponu-

jące.

Mirosław Murzydło
Wójt Gminy Subkowy

ne życie. Jednocześnie udało 

nam się zbudować silne więzi 

społeczne między mieszkań-

cami terenów wiejskich i nie 

tylko. Kontynuacja programu 

LEADER z pewnością przy-

niesie nam nie tylko rozwój 

technologiczny wsi, ale rów-

nież pozwoli na zmiany w ży-

ciu społecznym wsi.

Starosta Tczewski
Witold Sosnowski

była impreza dla dzieci w której 

przedsiębiorcy, samorządy, media i 

wolontariusze współpracowali by 

wywołać uśmiech na twarzach tych 

najmłodszych mieszkańców nasze-

go regionu. Za organizację tego 

przedsięwzięcia Stowarzyszenie 

CAG otrzymało wyróżnienia za 

zorganizowanie najlepszej 

inicjatywy społecznej w powiecie 

tczewskim w roku 2007. Bez pro-

gramu Leader+ by się to nie udało. 

Liczymy iż dalsze uczestnictwo w 

tym programu przyczyni się do 

kolejnych sukcesów w działalności 

naszej organizacji.

Krzysztof Urban
Prezes Stowarzyszenia 

Centrum Aktywnych - Gniew
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Program Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013 jest 

bardzo szerokim narzędziem, którego 

cele sprowadzają się do poprawy wa-

runków gospodarczych, środowisko-

wych oraz społecznych na obszarach 

wiejskich. Obok działań ukierunko-

wanych w stronę produkcji rolnej, czy 

leśnej, stworzono mechanizmy skie-

rowane na rozwój przedsiębiorczości, 

poprawę infrastruktury społecznej 

oraz rozwój kapitału społecznego na 

obszarach wiejskich.

Program podzielono na czte-

ry części, które w tym wypadku 

nazywa się „osiami”. Działania 

związane w podejściem Leader 

stanowią oś 4 PROW 2007-2013, 

zwaną też często osią Leader.

W ramach realizacji osi Leader 

Lokalna Grupa Działania Wstęga 

Kociewia co rok ogłaszać będzie 

konkursy na dofinansowanie pro-

jektów w zakresie 4 działań:

Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej;

Tworzenie i rozwój mikro-

przedsiębiorstw;

Odnowa i rozwój wsi;

Małe projekty.

Wnioski składać można wtedy, 

gdy Lokalna Grupa Działania roz-

•

•

•

•

pocznie nabór na dane działanie. 

W roku 2009, z racji rozpoczęcia 

wdrażania osi Leader, rozpisane 

będą konkursy tylko na dwa dzia-

łania: Odnowa i rozwój wsi oraz 

Małe projekty. W latach kolejnych 

równolegle będą prowadzone nabo-

ry na wszystkie cztery działania.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Środki dla rolników 

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Działanie to ma na celu doprowadzenie do podejmowania przez mieszkańców wsi 

działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynąć ma na tworzenie poza-

rolniczych źródeł dochodów oraz promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach 

wiejskich.

W ramach projektów można prowadzić działania związane z agroturystyką, różnego 

rodzaju usługami, sprzedażą hurtową i detaliczną, czy rękodzielnictwem, a także wy-

twarzanie produktów energetycznych z biomasy. Środki projektu można przeznaczyć na 

zakup towarów lub rzeczy, a także na budowę i rozbudowę obiektu i jego wyposażenie.

O środki te ubiegać może się wyłącznie rolnik, jego małżonek lub domownik, który 

jest ubezpieczony na podstawie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Maksymalna wartość dotacji ze środków unijnych to 100 tysięcy złotych, przy czym 

minimalny wkład własny wynosi 50% środków kwalifikowalnych operacji. 

Pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT) i nabycia rzeczy 

używanych.

Rozwój przedsiębiorczości
Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Celem tego działania jest wzrost konkurencyjności gospodarczej obszarów wiejskich, roz-

wój przedsiębiorczości i rynku pracy, a w konsekwencji wzrost zatrudnienia na obszarach wiej-

skich.

Pomoc przeznaczona jest dla osób fizycznych lub osób prawnych prowadzących działalność 

jako mikroprzedsiębiorstwo na obszarze LGD. Podstawowym warunkiem otrzymania pomocy 

jest utworzenie nowych miejsc pracy. Od ilości nowych miejsc uzależniona jest maksymalna 

kwota pomocy i może ona wynieść 100 tys.zł (dla 1-2 etatów), 200 tys.zł  lub nawet 300 tys. zł 

(co najmniej 5 miejsc pracy). Istotny jest fakt, iż osobę fizyczną, która rozpoczyna we własnym 

imieniu działalność gospodarczą jako mikroprzedsiębiorca, uwzględnia się w liczbie tworzonych 

miejsc pracy.

Rodzaj działalności jest bardzo szeroki i obejmuje zarówno różnego rodzaju usługi – in-

formatyczne, budowlane, turystyczne, transportowe, sprzedaż, usługi dla ludności itd., jak i 

przetwórstwo, czy wytwarzanie produktów energetycznych z biomasy.

Maksymalny poziom dotacji wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych operacji, przy czym 

pomoc nie obejmuje kosztów podatku od towarów i usług (VAT), nabycia nieruchomości, na-

bycia rzeczy używanych.

Infrastruktura społeczna
Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb 

społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi a także promowanie obszarów wiejskich. 

Działanie to ma doprowadzić do rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowania 

dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz ma wpłynąć na wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich. 

Środki z „odnowy wsi” mogą wykorzystać samorządy gminne, domy kultury, orga-

nizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego oraz kościoły i 

związki wyznaniowe (w części działań).

Operacje dotyczyć mogą budowy, przebudowy, remontu i wyposażenia świetlic wiej-

skich, obiektów małej architektury, budowy i przebudowy, placów zabaw, miejsc rekreacji, 

kształtowania przestrzeni publicznej, infrastruktury turystycznej, rewitalizacji zabytko-

wych budynków oraz odnawiania elewacji zewnętrznych i dachów w budynkach archi-

tektury sakralnej. Projekty te muszą wpisywać się w Plan Odnowy Miejscowości oraz nie 

mogą mieć charakteru komercyjnego.

Warto podkreślić, że na realizację operacji dla jednej miejscowości można uzyskać 

maksymalnie 500 tys. zł w całym okresie realizacji PROW, natomiast minimalna kwota 

dofinansowania wynosi 25 tys. zł. Maksymalna wartość dofinansowania ze środków 

programu to 75%.

Wzmacnianie kapitału społecznego

Działanie: „Małe projekty”
„Małe projekty” występują wyłącznie w osi 4 – Leader, co oznacza, że mogą być reali-

zowane tylko na obszarach, na których działają lokalne grupy działania. W ramach małych 

projektów przewidziano działania wzmacniające kapitał społeczny na obszarach wiejskich, 

rozwijające aktywność społeczną, podnoszące jakość życia, rozwijające turystykę i rekreację 

oraz zachowujące lokalne dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe.

Zakres realizacji tych projektów obejmuje m.in. organizację imprez kulturalnych, rekreacyj-

nych lub sportowych, szkoleń i warsztatów, promocję lokalnej twórczości kulturalnej, kultywo-

wanie miejscowych tradycji i zwyczajów, tradycyjnych zawodów i rzemiosła. Działania mające na 

celu rozwój turystyki to np. tworzenie bazy informacji turystycznej, stron internetowych, folde-

rów, informatorów, ale i budowę, odbudowę lub oznakowanie małej infrastruktury turystycznej. 

W ramach małych projektów przewidziano także zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub 

oznakowanie cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego w szczególności 

obszarów objętych poszczególnymi formami ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000. 

O dofinansowanie w ramach małych projektów ubiegać się mogą zarówno mieszkańcy, 

organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe jak i osoby prawne prowadzące dzia-

łalność na obszarze LGD.

Maksymalna kwota dofinansowania małego projektu wynosi 25 tys. zł, przy czym stanowi 

to maks. 70% wartości projektu – 30% kosztów to wkład własny beneficjenta. Dużym udogod-

nieniem jest fakt, iż do 10% kosztów kwalifikowalnych może stanowić praca lub usługi.

Nabór wniosków na wszystkie działania w ramach osi 4 prowadzi Lokalna Grupa Działania

Wszystkie realizowane operacje muszą być zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju danej LGD

We wszystkich działaniach środki wypłacane są na zasadzie refundacji części kosztów, a więc by otrzy-

mać środki unijne trzeba najpierw zrealizować całą operację z własnych funduszy zgodnie z podpisaną 

umową

Każdy, kto ubiega się o środki w PROW musi posiadać numer identyfikacyjny nadany przez Agencję 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (na poziomie powiatowym)

•

•

•

•

Ważne informacje!
L.p. Działanie Ilość  operacji Wartość operacji
1. Odnowa wsi 33 3 364 000 zł

2. Małe projekty 95 1 529 000 zł

3. Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności  nierolniczej

13 612 000 zł

4.
Tworzenie i  rozwój mikroprzesię-
biorstw

20 611 500 zł

Ostateczną decyzję o wyborze projektu do realizacji podejmie od-

powiedni organ Samorządu Województwa Pomorskiego lub Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Maciej Kumor

Koordynator Gminny: Janina Wilkos
tel.: 058 536 12 61 

e-mail: cgci@pelplin.pl www.pelplin.pl
Gminne Centrum Informacji w Pelplinie

Plac Grunwaldzki 6  83-130 Pelplin
Godziny pracy: Pon-Wt  7:30 - 15:30 Środa 7:30 - 17:00 Czwartek 7:30 - 15:30 Piątek 7:30 - 14:00
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Czy istnienie LOT 
KOCIEWIE nie stoi 
w sprzeczności z lokalny-
mi grupami działania?

Nie, zdecydowanie nie ma 

sprzeczności. Powiem więcej: 

nasza (LOT KOCIEWIE) 

działalność doskonale uzu-

pełnia realizacje lokalnych 

grup działania i na odwrót 

– pomysły turystyczne grup 

działania mogą być wspiera-

ne przez LOT KOCIEWIE. 

Poza tym nasza lokalna orga-

nizacja turystyczna obejmu-

je działaniem całe Kociewie 

a więc obszar wiejski trzech 

powiatów oraz, i nie należy o 

tym zapominać, również te-

ren miast: Tczew i Starogard 

Gdański.

W jakim zatem stop-
niu pieniądze z funduszy 
LEADER mogą wspierać 
turystykę na terenie Ko-
ciewia?

Od samego początku ist-

nienia programu LEADER 

na naszym terenie, a więc 

jeszcze w pilotażu, dużo 

uwagi poświęcaliśmy tury-

styce. Projekty turystycz-

ne oraz te mogące służyć 

turystom zajmują również 

czołowe pozycje w Lokalnej 

Strategii Rozwoju, a więc 

będą mogły być finansowane 

z tego funduszu.

Jakie to mogą być pro-
jekty?

Przede wszystkim wszel-

kiego rodzaju mała architek-

tura służąca turystom na szla-

kach pieszych, rowerowych, 

kajakowych… Szczególne 

miejsce w potencjalnym finan-

sowaniu zajmuje rewitalizacja 

kajakowego szlaku Wierzycy. 

Te elementy to doskonałe 

przedsięwzięcia do realizacji z 

działania Odnowa i rozwój wsi 

czy Małe projekty, ale również 

w Różnicowaniu w kierunku 

działalności nierolniczej czy 

Tworzeniu i rozwoju mikro-

przedsiębiorstw liczymy na 

projekty związane z rozwojem 

turystyki, tworzeniem gospo-

darstw agroturystycznych…

Jak LOT KOCIEWIE 
widzi swoją turystyczną 
rolę w LEADERze?

Lokalna Organizacja Tu-

rystyczna KOCIEWIE jest 

fundatorem LGD WSTĘGA 

KOCIEWIA, ściśle współpra-

cujemy również z LGD CHA-

TA KOCIEWIA oraz LGD 

GMINY POWIATU ŚWIE-

CKIEGO. Od samego począt-

ku byliśmy realizatorem wielu 

przedsięwzięć finansowanych 

z Pilotażowego Programu LE-

ADER+. Przypomnę choćby 

„Pieszo, rowerem, w kajaku”, 

którego efektem była peł-

na inwentaryzacja istnieją-

cych szlaków turystycznych 

na obszarze Kociewia i, co 

ważniejsze, kompleksowe 

opracowanie pn. Kociewskie 

Trasy Rowerowe. Koncepcja 

turystyczna tego produktu 

została wykorzystana przez 

samorządy przy późniejszych 

aplikacjach do Regionalnego 

Programu Operacyjnego. Już 

dziś można powiedzieć, że 

z powodzeniem – na wiosnę 

przyszłego roku powstanie 

ponad 400 km szlaków ro-

werowych w powiecie staro-

gardzkim, szlak Grzymisława 

wraz z infrastrukturą prze-

szedł pozytywnie ocenę, jest 

na liście rezerwowej RPO 

działanie 6.1. Kolejnym pro-

jektem było „Od zamku do 

zamku” czyli inwentaryzacja, 

przedsięwzięcia promocyjne 

oraz opracowanie koncepcyj-

ne szlaku kajakowego rzeki 

Wierzycy. Nasze działania 

marketingowe (konferencje, 

spotkania, ulotki, strona in-

ternetowa) doprowadziły do 

wskrzeszenia idei, żywej dys-

kusji oraz rozpoczęcia starań 

o rewitalizację tego kociew-

skiego turystycznego szlaku 

wodnego.

To było, ale jak widzi-
cie swój udział w obec-
nym okresie?

Swój udział bezpośrednio 

widzimy w działaniach zwią-

zanych z popularyzacją tury-

styki wiejskiej. Hasła lanso-

wane przez lokalne grupy, aby 

podnosić jakość życia na wsi 

poprzez turystykę, doskonale 

wpisują się w nasze statutowe 

działania. Z udziałem fundu-

szy osi LEADER chcielibyśmy 

między innymi: uporządko-

wać istnienie kwater agrotury-

stycznych, zestandaryzować 

ich działalność oraz ofertę, 

pomóc w tworzeniu nowych 

miejsc obsługi turystów na 

wsi a przede wszystkim nowo-

cześnie i kompleksowo zadbać 

o ich promocję. Podobnie 

zamierzamy wesprzeć tury-

stykę aktywną na obszarach 

wiejskich, kontynuować roz-

poczęte już prace na trasach 

rowerowych i konnych.

Kolejną płaszczyzną dzia-

łań naszej organizacji jest 

rozpoczęcie, w kooperacji z 

wszystkimi trzema lokalnymi 

grupami działania z Kociewia, 

sytemu certyfikacji marki re-

gionalnej. Marka z Kociewia 

to uruchomienie sfinanso-

wanych w pilotażu procedur 

przyznawania i promocji 

kociewskiego znaku jakości. 

Realizatorem tego przedsię-

wzięcia, jako sekretariatu 

marki, mogłaby być Lokalna 

Organizacja Turystyczna KO-

Rozmowa z Piotrem Kończewskim, 
członkiem zarządu fundacji 
Lokalna Grupa Działania WSTĘGA 
KOCIEWIA, dyrektorem Lokalnej 
Organizacji Turystycznej KOCIEWIE

CIEWIE. Intensywnie przy-

gotowujemy się do tej roli. 

Poza tym liczymy, że 

do konkursów ogłaszanych 

przez kociewskie lokalne 

grupy działania staną liczne 

projekty związane z rozwo-

jem turystyki: zagospoda-

rowania tras rowerowych, 

szlaku kajakowego Wierzycy, 

budowa infrastruktury towa-

rzyszącej turystyce konnej, 

powstawanie obiektów agro-

turystycznych. Nasza wiedza 

i doświadczenie, a także mło-

dy, prężny zespół stawia nas 

w roli eksperckiej. Jesteśmy 

autorem standardów oznako-

wania turystycznego, współ-

autorem licznych analiz, ba-

dań, opracowań i koncepcji 

rozwojowych – wszystko to 

może pomóc beneficjentom 

środków osi 4 Programu Roz-

woju Obszarów Wiejskich w 

pozyskaniu środków, właści-

wemu spożytkowaniu i pra-

widłowemu rozliczeniu.

Czy LOT KOCIEWIE 
będzie składał projekty w 
konkursach? Jeśli tak, to 
czy macie już konkretne 
pomysły?

Nie, na razie nie prze-

widujemy startowania w 

konkursach. Skupimy się 

na prowadzeniu wspól-

nego przedsięwzięcia do-

tyczącego marki, mamy 

nadzieję na zlecenia od 

lokalnych grup dotyczące 

przeprowadzania badań i 

analiz obszarów objętych 

lokalnymi strategiami roz-

woju, będziemy koordyno-

wać przedsięwzięcia tury-

styczne a także będziemy 

służyć wiedzą i doświad-

czeniem potencjalnym be-

neficjentom. 

W takim razie życzę 
powodzenia i dziękuję za 
rozmowę…

Dziękuję bardzo.

Koordynator Gminny: Kamila Guz
tel.: 058 536 85 23

e-mail.: dkultury.sub@gmail.com  www.subkowy.pl
Dom Kultury 

ul. Wybickiego 22a  83-120 Subkowy
Godziny pracy: Pn.- Pt- 8.00-16.00
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Biuro Lokalnej Grupy działania
Adres: 83-110 TCZEW, 

ul. Ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 3

Godziny otwarcia: 

poniedziałek – piątek: 8.00-16.00

Tel./fax: 058 562 71 43

Adres e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl

Prezes Fundacji:  Mariusz Śledź

Kierownik Biura: Marek Modrzejewski

Specjalista ds. finansów 

i administracji: Aleksandra Malinowska

EUROPEJSKI  FUNDUSZ  ROLNY
NA  RZECZ  ROZWOJU  OBSZARÓW  WIEJSKICH:
EUROPA  INWESTUJ¥CA  W  OBSZARY  WIEJSKIE

Po raz pierwszy z programem 

Leader zetknąłem się w 2005 

roku podczas konferencji zorgani-

zowanej przez Pomorski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Gdań-

sku Lipcach. Przy tworzeniu LGD 

Wstęga Kociewia najbliżej współ-

pracowałem z Wają Jabłonowską 

- Prezeską Fundacji Pokolenia, Eu-

genią Pokorską  Sawczuk – Prezes 

Banku Spółdzielczego w Tczewie 

i Piotrem Kończewskim – dyrek-

torem biura Lokalnej Organizacji 

Turystycznej „KOCIEWIE”. Cały 

czas blisko z nami współpracowa-

li wójtowie i burmistrzowie oraz 

ich pracownicy z gmin Subkowy, 

Tczew, Gniew i Pelplin. Uważam 

z pewnej perspektywy czasu, że 

nasze partnerstwo ma szczęście do 

dobrych, oddanych idei programu 

Leader ludzi.

To co spowodowało, że bardzo 

zaangażowałem się w budowę na-

szego partnerstwa to fakt, że jest on 

skierowany do małych społeczności 

wiejskich i może pomóc w budowie 

społeczeństwa obywatelskiego. Ta-

kiego społeczeństwa, które nie jest 

tylko nastawione na korzystanie 

z różnych dóbr, ale chce te dobra 

również tworzyć i robić coś dla sie-

bie i innych ludzi. Bardzo ważne 

było również to, że można przy 

pomocy tego programu wspierać 

i kultywować kociewskie tradycje 

regionalne. Jestem dumny z tego, 

że mieszkam na Kociewiu, czuję 

się Kociewiakiem, a program Lea-

der pozwala tę naszą piękną krainę 

bardziej wypromować i poznać. 

W trakcie budowania part-

nerstwa brałem udział w wielu 

spotkaniach wyjaśniających zało-

żenia programu Leader. Wszystkie 

odbywały się w dobrej, rzeczowej 

atmosferze. Pamiętam, że pierwsze 

spotkanie odbyło się w Lubiszewie 

na terenie gminy Tczew. W spot-

kaniu uczestniczył również ksiądz 

proboszcz z miejscowej parafii. 

Było to dla mnie nowe, pozytyw-

ne doświadczenie pokazujące, że 

kościół może być również częścią 

partnerstwa. 

Chwile zdenerwowania i nie-

pewności przeżyłem pewnego 

mroźnego, zimowego dnia w Pel-

plinie. Na spotkanie - warsztaty 

do sali kominkowej przy kościele 

Bożego Ciała w Pelplinie zaprosi-

liśmy ludzi i instytucje poznane 

podczas pierwszych spotkań infor-

macyjnych, a które to zamierzały 

uczestniczyć w tworzeniu LGD 

Wstęga Kociewia. Sala kominko-

wa jest stosunkowo duża, ale ilość 

osób, która odpowiedziała na na-

sze zaproszenie była tak duża, że 

ledwie się pomieściliśmy. Radość 

z frekwencji mieszała się z obawa-

mi jak my tych ludzi pomieścimy, 

jak i w czym  podamy im ciepłą 

kawę. Pamiętam, że jak na złość 

nie chciał się rozpalić kominek, a 

na zewnątrz był mróz. Było dużo 

improwizacji, ale ogólnie wyszło 

dobrze, bo wszyscy byli pozytyw-

nie nastawieni. I tak trzymać. 

Po tych kilku latach mam po-

czucie dobrze wykonanej pracy. 

Budowaliśmy nasze partnerstwo 

oddolnie poprzez dziesiątki spot-

kań na terenie całego powiatu. 

Poznałem przy tym wiele wspania-

łych osób, z którymi mam do dzi-

siaj dobry kontakt. To tzw. wartość 

dodana projektu. Wartość, która 

jest olbrzymim kapitałem. Zdaję 

sobie sprawę, że rozbudziliśmy 

w społeczności wiejskiej nasze-

go powiatu też pewne nadzieje i 

oczekiwania. Jestem pewien, że bę-

dziemy w stanie dużą część z nich 

zrealizować. Obecny prezes LGD 

„Wstęga Kociewia” Mariusz Śledź 

podpisał 15 maja 2009 r. umowę 

o przyznaniu środków na realizację 

naszej strategii. Moim marzeniem 

jest to, aby nasze partnerstwo w 

dłuższej perspektywie czasowej nie 

ograniczyło się tylko do realizacji 

programu Leader. Powinniśmy szu-

kać również środków z innych pro-

gramów, gdyż na polskiej wsi jest 

jeszcze bardzo dużo do zrobienia. 

Nie będzie to zapewne łatwe, ale 

co to dla was.

Dziękuję wszystkim.

pierwszy Prezes 
LGD Wstęga Kociewia

Piotr Laniecki

Mam ppoczucie dobrze wykonanej pracy mówi 
Pierwszy Prezes Lokalnej Grupy Działania 

Śledź tą stronę:

www.wstega-kociewia.pl
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