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Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia działa na terenie powiatu tczew-
skiego już prawie 10 lat, a współpraca podmiotów, które ją utworzyły jest jeszcze 
dłuższa W powodzenie współpracy samorządów, firm i organizacji pozarządo-
wych na początku wierzyli nieliczni. To ich przedstawiciele 28 grudnia 2005 r. 
podpisali akt notarialny założenia fundacji. Do Krajowego Rejestru Sadowego 
została ona wpisana 14 lutego 2006 r. Partnerstwo trójsektorowego zaistniało 
formalnie.

Od tego czasu udało się opracować i wdrożyć trzy strategie! W ich ramach 
przygotowano wiele imprez, wydano liczne publikacje, zrealizowano różne dzia-

łania promocyjne, a także zbudowano wiele obiektów, z których mieszkańcy 5 
gmin korzystają do dziś.

Jednakże przez te lata Leader, czyli idea „oddolnego partnerskiego podejścia 
do rozwoju obszarów wiejskich” była swego rodzaju eksperymentem. I ekspery-
ment się powiódł, skoro w lutym 2015 r. Sejm przyjął ustawę o „Rozwoju lokal-
nym z udziałem lokalnej społeczności”, która model partnerskiego rozwiązywa-
nia problemów lokalnych podnosi do rangi prawa powszechnie obowiązującego.

Ten sukces, na terenie powiatu tczewskiego,  to wspólna radość LGD, ale 
przede wszystkim jej partnerów i beneficjentów.

L o k a l n a 
Grupa Dzia-
łania „Wstęga 
Kociewia” roz-
poczyna kolej-
ny etap swojej 
d z i a ł a lno ś c i , 
związany z no-
wym okresem 
f inansowania 
z UE na lata 

2014 – 2020. Nasza strategia, wypra-
cowana przy wsparciu wielu środowisk 
lokalnych, została pozytywnie przy-
jęta. Z Zarządem Województwa Po-
morskiego podpisaliśmy umowę o wa-
runkach i sposobie realizacji strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność. Teraz rozpoczynamy pra-

cę związaną z wdrażaniem strategii. 
Już w najbliższym czasie odbędzie się 
konferencja otwarcia, szkolenie Rady 
Programowej i przygotowania organi-
zacyjne. 

Początek tego okresu wiąże się 
z symboliczną rocznicą powstania 
pierwszego koła gospodyń wiejskich 
na Pomorzu, co miało miejsce w Pia-
secznie w 1866 r. Powstałe tam wcze-
śniej w 1862 r. pierwsze Towarzystwo 
Rolnicze (kółko rolnicze), założone 
przez Juliusza Kraziewicza, zaktywi-
zowało mieszkańców wsi kociewskich 
a w tym kobiety. Na zebraniu Towa-
rzystwa Rolniczego w Piasecznie J. 
Kraziewicz uzasadnił konieczność po-
wołania towarzystwa gospodyń tym, 
że kobiety, nie zdając sobie często 

sprawy ze znaczenia towarzystw rol-
niczych, odwodziły swoich mężów od 
brania udziału w posiedzeniach, gdyż 
– jak sądziły – tracili na nich bezuży-
tecznie czas na pogawędkach i piciu 
wódki. Aby przekonać je o niesłusz-
ności takich podejrzeń, postanowił 
utworzyć Towarzystwo Gospodyń i tą 
drogą zarówno ukazać cel stowarzy-
szeń, jak również dać im okazję do na-
uczenia się wielu pożytecznych rzeczy 
z zakresu gospodarstwa domowego. Ta 
inicjatywa J. Kraziewicza została opi-
sana w piśmie Przyjaciel Ludu nr 11 z 
1866 r. Pierwsze zebranie Towarzystwa 
Gospodyń w Piasecznie odbyło się 14 
marca 1866 r. LGD „Wstęga Kociewia” 
pragnie się włączyć w obchody tego ju-
bileuszu, chociażby z tego względu, że 

koła gospodyń wiejskich, mające swe 
korzenie w tradycji działań Kraziewi-
cza, są aktywnymi partnerami LGD i 
realizatorami wielu projektów. 

Dzisiaj ciągle nam trzeba tych, co 
zapalają innych do działań na rzecz 
środowisk lokalnych, tworząc nowe or-
ganizacje otwierające pola do działania 
i aktywności, tak jak kiedyś J. Krazie-
wicz w Piasecznie.

Zachęcam wszystkich Partnerów 
LGD do aktywnego udziału w reali-
zacji strategii i kultywowania społecz-
nikowskich tradycji naszego obszaru 
działania, mających korzenie w piasec-
kich towarzystwach rolniczych i gospo-
dyń wiejskich. 

Bogdan Badziong
Prezes LGD

6 650 000 zł
Umowa ramowa podpisana

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Nowe rozdanie LeaDera - skorzystaj i Ty

23 maja 2016 r. w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku została podpisana umowa przyzna-
nia pomocy na wdrażanie strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 
2014-2020. Uroczystego podpisania umowy dokonali Marszałek Województwa Pomorskiego, 
Mieczysław Struk. Prezes Zarządu LGD „Wstęga Kociewia”, Bogdan Badziong oraz Wicepre-
zes LGD „Wstęga Kociewia”, Piotr Kończewski. 

Mechanizm wspierania inicjatyw lokalnych poprzez działalność lokalnych grup działania 
sprawdził się już w poprzedniej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (na lata 2007-
2013). Wówczas środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzymało 15 lokalnych 
grup działania, których aktywność skupiała się na obszarach wiejskich.

Dla naszej LGD oznacza to, że pozyskano  6 650 000 zł,  z czego 3 325 000 zł prze-
znaczone będzie na podejmowanie i rozwój przedsiębiorczości oraz stworzenie inkubatora 
przetwórstwa lokalnego produktów rolnych. 

zadzwoń i sprawdź 58 562 71 43, www.wstega-kociewia.pl
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Strategia rozwoju Lokalnego Kierowanego przez 
społeczność na lata 2014-2020 dla obszaru LGD 
„Wstęga Kociewia”

Została przyjęta uchwałą Walnego Zebrania 
Członków w dniu  18 grudnia 2015 r., a skory-
gowana uchwałą walnego Zebrania Członków 
w dniu 11 czerwca 2016 r.

Jakie operacje mogą liczyć na wsparcie?Kto może uzyskać dofinansowanie?
• osoba fizyczna (będąca oby-

watelem Unii Europejskiej, pełno-
letnia, mieszkająca lub wykonu-
jąca działalność gospodarczą na 
obszarze LSR, czyli gmin Gniew, 
Morzeszczyn, Pelplin, Subkowy, 
Tczew);

• osoba prawna, jeśli jej siedzi-
ba lub siedziba jej oddziału znaj-
duje sie na obszarze wiejskim ob-
jętym LSR);

• jednostka organizacyjna nie-
posiadająca osobowości prawnej, 
której ustawa przyznaje zdolność  
prawną, jeśli jej siedziba lub sie-
dziba jej oddziału znajduje sie na 
obszarze wiejskim objętym LSR.

Jakimi środkami finansowymi 
dysponuje LGD „Wstęga Kociewia”?

Zgodnie z umową o warunkach i 
sposobie realizacji strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społecz-
ność podpisaną w dniu 23.05.2016 r. 
na lata 2014-2020 na obszarze LGD 
„Wstęga Kociewia”  przeznaczono 6 
650 000 zł,  z czego 3 325 000 zł 
przeznaczono na podejmowanie i roz-
wój przedsiębiorczości oraz stworze-
nie inkubatora przetwórstwa lokalne-
go produktów rolnych.

W jaki sposób można otrzymać wsparcie?

 9  kroków wnioskodawcy
1. zaplanuj swój projekt (co? dla kogo? po co? 
gdzie? kiedy? z kim? za ile? - chcesz zrobić);
2. zapoznaj się ze Strategią Rozwoju Lokalne-
go Kierowanego przez Społeczność, jej celami 
i przedsięwzięciami i sprawdź czy Twój projekt 
jest z nią zbieżny;
3. zapoznaj się z: 
- „Procedurą oceny i wyboru operacji w ramach 
LSR – konkurs”
- „Procedurą oceny i wyboru grantobiorców w ramach projek-
tów grantowych wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, 
monitorowania i kontroli”
- „Kryteriami oceny i wyboru operacji”;
4. pozyskaj informacje o terminach naboru wniosków;
5. zapoznaj się dokładnie z treścią ogłoszenia o naborze 
wniosków - podane będą informacje o: 

- zakresie naboru, 
- wysokości dostępnych środków, 
- miejscu i terminie składania wniosków
- zostaną wskazane wzory obowiązujących for-
mularzy wraz z instrukcjami ich wypełniania;
6. spróbuj wypełnić właściwy formularz  wnio-
sku o przyznanie pomocy i załączniki;
7. zgłoś swój udział w planowanych spotka-
niach informacyjnych, szkoleniach lub 
warsztatach, skorzystaj z doradztwa w Biurze 

LGD (korzystanie z oferowanej pomocy ma wpływ na ocenę 
wniosku);
8. złóż wniosek w Biurze LGD w wyznaczonym terminie;
9. oczekuj na decyzję Rady Programowej, wszystkie decyzje 
Rady Programowej zostaną podane do publicznej wiadomości  
na stronie www.wstega-kociewia.pl

Projekt 
zrealizowany 

w latach 2009 - 2015

Plac zabaw w Szpęgawie

Projekt 
zrealizowany 

w latach 2009 - 2015

Projekt 
zrealizowany 

w latach 2009 - 2015

Projekt 
zrealizowany 

w latach 2009 - 2015

Więcej informacji o warunkach przyznawania pomocy można uzyskać 
w Biurze LGD.

Więcej informacji o warunkach przyznawania pomocy można uzyskać 
w Biurze LGD.

Więcej informacji o wysokości wsparcia w poszczególnych działaniach  
można uzyskać w Biurze LGD i na stronie www. wstega-kociewia.pl

Z aktualną wersją dokumentu można zapoznać się 
w Biurze LGD i na stronie www.wstega-kociewia.pl

W razie wątpliwości odwiedź Biuro LGD, zadzwoń lub śledź informacje na stronie internetowej www.wstega-kociewia.pl
wzory dokumentów także znajdziesz na stronie www.wstega-kociewia.pl

Świetlica wiejska 
w Borkowie

Nizina Walichnowska: z tradycjami 
i ekologicznie, atrakcyjna 

turystycznie!
Mieszkamy na Kociewiu

Każda osoba fizyczna lub prawna zamierzająca skorzystać ze środków  prze-
znaczonych na wdrażanie strategii może liczyć na bezpłatną pomoc związaną  
z przygotowaniem wniosku o przyznanie pomocy w postaci:

• udziału w spotkaniach informacyjnych
• udziału w szkoleniach  lub warsztatach
• doradztwa prowadzonego w Biurze LGD
• otrzymania materiałów promocyjnych lub informacyjnych

Jaką pomoc ze strony LGD mogą 
otrzymać podmioty ubiegające się  
o wsparcie?

Więcej informacji o formach i terminach pomocy można 
uzyskać w Biurze LGD i na stronie www.wstega-kociewia.pl

Projekt 
zrealizowany 

w latach 2009 - 2015

Przewoźna suszarnia

Pomoc finansowa  będzie przyznawana na operacje w zakresie:
• wzmocnienia kapitału społecznego
• rozwój przedsiębiorczości
•podejmowanie działalności gospodarczej
•tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych
•rozwijanie działalności gospodarczej
•podnoszenie kompetencji osób realizujących powyższe zadania
• zachowania dziedzictwa lokalnego
• budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury tury-
stycznej/lub rekreacyjnej/lub kulturalnej 
• promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych
Więcej informacji o warunkach przyznawania pomocy można uzyskać w Biurze LGD.

 obszar LGD „Wstęga Kociewia”

 obszar nieobjęty LGD „Wstęga Kociewia”
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Budynek, 

w którym 

mieści się 

Biuro LGD

Adres: 83-110 TCZEW, 
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 3/1

Godziny otwarcia: 
poniedziałek – piątek: 7.30-15.30

Tel./fax: 58 562 71 43  e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl
www.wstega-kociewia.pl

Zapraszam do biura LGD

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Sektor

1. Prezes Bogdan Badziong publiczny

2. Wiceprezes Piotr Roman Kończewski społeczny

3. Członkini Eugenia Maria Pokorska-Sawczuk gospodarczy

4. Członek Mirosław Franciszek Murzydło publiczny

rada Programowa Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia” zostało po-
wołane z inicjatywy fundacji działającej od 2006 r . pod tą samą nazwą na 
terenie powiatu tczewskiego. Zebranie założycielskie odbyło się w dniu 26 
marca 2015 r., a rejestracja w KRS  nastąpiła 20 sierpnia 2015 r. Powodem 
powołania bliźniaczej organizacji były zmiany w przepisach prawa, które z 
dofinansowania realizacji strategii rozwoju lokalnego z udziałem lokalnej 
społeczności wyłączyły fundacje.

LGD jest to stowarzyszenie specjalne, skupiające osoby prawne i fizyczne, 
a nadzór nad nim sprawuje Marszałek Województwa Pomorskiego.

Rada Programowa jest nietypowym dla stowarzyszenia, ale niezbędnym 
dla wdrażania strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność or-
ganem, do którego wyłącznej kompetencji należy ocena i wybór operacji do 
dofinansowania.

Składa się ona z przedstawicieli 15 podmiotów:

EuropEjski  Fundusz  rolny
na  rzEcz  rozwoju  

obszarów  wiEjskich

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Komisja rewizyjna:

L.p. Funkcja Imię i nazwisko Sektor

1. Przewodnicząca Magdalena Olszewska publiczny

2. Członkini Brygida Cyrzon społeczny

3. Członek Przemysław Morawski gospodarczy

Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób:

Zarząd stowarzyszenia:  

L.p. Podmiot Sektor

1. AN-System Tomasz Lemka gospodarczy

2. Bank Spółdzielczy w Tczewie gospodarczy

3. Centrum Aktywnych Gniew społeczny

4. CTKOM Karol Drywa gospodarczy

5. Domachowska  Jolanta gospodarczy/rolnik

6. Doradztwo Rolnicze Konstanty Lewiński gospodarczy

7. Fundacja Pokolenia społeczny

8. Gmina Gniew publiczny

9. Gmina Morzeszczyn publiczny

10. Gmina Pelplin publiczny

11. Gmina Tczew publiczny

12. Gregorkiewicz Kazimierz gospodarczy/rolnik

13. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia 
(fundacja)

społeczny

14. Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIE-
WIE

społeczny

15. Stowarzyszenie „Pomoc za Jeden Uśmiech” społeczny


