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EUROPA  INWESTUJ¥CA  W  OBSZARY  WIEJSKIE

Jesteśmy już po rozpisaniu pierwszych 

konkursów, za nami też pierwsze oceny 

zgodności wniosków z lokalną strategią, 

Właśnie mija rok od chwili złożenia 

do Urzędu Marszałkowskiego  wniosku 

o wybór LGD Wstęga Kociewia jako 

podmiotu wdrażającego Lokalną Stra-

tegię Rozwoju.

Na początku wszystko to-

czyło się bardzo powoli. Na de-

cyzję samorządu wojewódzkie-

go w tej sprawie przyszło nam 

czekać prawie pół roku. Na 

podpisanie umowy na finanso-

wanie kolejne 4 miesiące.  W 

międzyczasie była organizacja 

biura, szkolenia, przygotowy-

wanie najważniejszych doku-

mentów. Jednakże w ostatnim 

kwartale akcja gwałtownie przyspie-

szyła.  W październiku ogłosiliśmy 

konkursy. Przygotowaliśmy dużą akcję 

promocyjną, wydaliśmy specjalny po-

radnik, zorganizowaliśmy 20 spotkań 

aktywizujących , a nasz doradca dyżu-

rował 200 godzin.

Ten wysiłek się opłacił. Na konkurs 

w ramach działania: ”Małe projekty” 

wpłynęło 27 wniosków, których au-

torzy wnioskowali o dofinansowanie 

kwotą 455 tys. złotych, czyli o 50% 

większą  aniżeli pula jaką mamy na ten 

rok. Tak duży odzew to miłe zaskocze-

nie dla Fundacji Wstęga Kociewia, bo 

dowodzi, że jest wielkie społeczne za-

potrzebowanie na wpieranie projektów 

na terenach wiejskich. Jest jednak łyżka 

dziegciu w tej beczce miodu, bo Rada 

Programowa z bólem serca musiała od-

rzucić 1/3 wniosków.  Na szczęście  nie 

całkowicie, bo te wnioski, poprawione  

i udoskonalone, mogą powrócić w ko-

lejnych konkursach.

Tu warto wspomnieć o planach na 

najbliższy rok. Będzie działo się jesz-

cze więcej, bo zamierzamy ogłosić aż  

4 konkursy - na: „Odnowę i rozwój 

wsi” w I-szym kwartale, potem „Two-

rzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

i „Różnicowanie w kierunku działalno-

ści nierolniczej” w połowie roku i na 

koniec III-go kwartału ponownie na „ 

Małe projekty”. Łączna pula środków  

na 2010r to  1 629  162,50 zł. 

Oczywiście znów przygotujemy in-

formator, będą spotkania i doradztwo. 

Może uda się nam zorganizować włas-

ną imprezę promocyjną. Jest więc nad 

czym pracować i jest się o co starać. 

Będziemy mieć swój udział w zmianie 

oblicza kociewskiej wsi.

Marek Modrzejewski
Kierownik Biura LGD Wstęga 

Kociewia

Minął rok...

Niebawem minie rok jak decyzją Walnego 

Zgromadzenia LGD Wstęga Kociewia zosta-

łem Przewodniczącym Rady Programo-

wej. Przyjmując ten obowiązek zdawałem 

sobie sprawę z ciążącej na mnie odpowie-

dzialności za sprawne i co najważniejsze 

prawidłowe przeprowadzenie procedury 

oceny złożonych wniosków. Temat jest o 

tyle łatwiejszy z tego względu, że nasze 

partnerstwo reprezentują odpowiedzialni 

i solidni ludzie. Od zawsze mówiłem, że 

LGD Wstęga Kociewia ma szczęście do 

ludzi. Pan Prezes Mariusz Śledź z całym 

zarządem plus Pan Marek Modrzejewski 

jako kierownik biura to ludzie, którzy duży 

profesjonalizm łączą z pasją społecznikowską. 

To dzięki nim nasze partnerstwo jako drugie 

w województwie pomorskim ogłosiło konkurs 

na działania Odnowa Wsi i Małe Projekty. W 

imieniu beneficjentów z terenu działania LGD 

Wstęga Kociewia bardzo za to dziękuję. 

Sprawne i odpowiedzialne kierowanie fun-

dacją oraz jej biurem powoduje, że praca moja 

i pozostałych członków Rady Programowej, 

jest łatwiejsza. Zdając sobie sprawę z trudności 

zadania oceny składanych wniosków pod ką-

tem zgodności z Lokalną Strategią Rozwoju i 

pod kątem lokalnych kryteriów wyboru, część 

członków Rady Programowej odbyła dwudnio-

we szkolenie. Organizatorem szkolenia był 

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Nasze 

partnerstwo reprezentowało 9 osób, a pozy-

skane informacje bardzo pomagają w obecnej 

pracy. 

W dniu 30 listopada odbyło się pierwsze 

robocze spotkanie Rady Programowej LGD 

Wstęga Kociewia. Ocenialiśmy złożone wnio-

ski jako zgodne bądź niezgodne z Lokalną 

Strategią Rozwoju. To pierwsze spotkanie 

przebiegało w miłej, konstruktywnej atmo-

sferze. Wspólnie się uczymy odpowiedzialnej 

pracy. Zdajemy sobie sprawę, że nasze oceny 

i punktacje będą miały wpływ na przyznanie 

bądź nieprzyznanie pieniędzy na poszczególne 

wnioski. W takiej sytuacji normalną sprawą 

stają się dyskusje, zapytania, wyjaśnianie wąt-

pliwości. To pierwsze spotkanie utwierdziło 

mnie w przekonaniu, że naszą radę reprezen-

tują odpowiedzialni ludzie. 

Przepływ informacji, dokumentów, wnio-

sków odbywa się poprzez urzędy gmin naszego 

powiatu. Spotkania rady również odbywają się 

w salach udostępnionych przez poszczególne 

gminy. Za tą pomoc koleżankom i kolegom 

samorządowcom serdecznie dziękuję. 

Piotr Laniecki
Przewodniczący Rady Programowej 

LGD Wstęga Kociewia 

powstały  pierwsze listy rankingowe.  

Być może jest jeszcze  za wcześnie na 

ostateczne podsumowanie, jednakże 

wydaje się, że opracowane przez nas 

procedury i regulaminy sprawdziły się w 

praktycznym działaniu.

Cieszy także fakt, iż tak wielu benefi-

cjentów zdecydowało się napisać wnioski 

na działanie „Małe projekty”. Wnioski 

opiewały na sumę przewyższająca zapla-

nowaną na 2009 r. wysokość środków. 

Ponieważ wszystkie wnioski okazały się 

zgodne z lokalną strategią jest duża szan-

sa, że część z tych odrzuconych  uzyska 

akceptację w następnych konkursach.

Zachęcam Państwa do przestudiowa-

nia naszej Lokalnej Strategii Rozwoju, 

do odwiedzania naszej strony interne-

towej, lektury wydawanych przez nas 

broszur i do uczestnictwa w organizowa-

nych szkoleniach. Wiele mamy bowiem 

jeszcze do zrobienia, czekamy na intere-

sujące pomysły i wnioski w następnych 

konkursach.

Dziękuję za pomoc uzyskaną ze 

strony samorządów gminnych i Banku 

Spółdzielczego w Tczewie oraz życzliwe 

wsparcie Lokalnej Organizacji Turystycz-

nej Kociewie. Cieszę się też, że  koordyna-

torzy  gminni  energicznie zaangażowali 

się w prace przygotowawcze. Doceniam 

też zaangażowanie całego Zarządu, Rady 

Programowej i Walnego Zgromadzenia.

Egzamin zdali  również moi współ-

pracownicy z biura naszej Fundacji.  

Wszystkim osobom związanym z 

naszą Fundacją i programem Leader, 

wszystkim mieszkańcom naszego ob-

szaru działania życzę pogodnych Świąt 

Bożego Narodzenia i realizacji marzeń w 

nadchodzącym roku.

Mariusz Śledź
Prezes LGD Wstęga Kociewia
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W sumie, w naszym powiecie 
odbyło się 20 spotkań z miesz-
kańcami. Jak one wyglądały?

Spotkania były podzielone na 

dwie części. Pierwszą grupę stanowi-

ły spotkania gminne o charakterze 

ogólnym, w każdej gminie odbyło 

się jedno takie spotkanie. Ich ce-

lem było zaprezentowanie szerokiej 

informacji na temat działań: „Od-

nowa i rozwój wsi” oraz „Małe pro-

jekty”. Pozostałe spotkania, których 

w sumie było 15, nosiły znamiona 

roboczych warsztatów, podczas któ-

rych udzielaliśmy szczegółowych 

informacji na temat działań, kry-

teriów lokalnych, sposobów budo-

wania projektów oraz wypełniania 

wniosków. Odbyły się one w róż-

nych miejscowościach leżących na 

obszarze wdrażania strategii. Na te 

spotkania zapraszaliśmy mieszkań-

ców i przedstawicieli podmiotów, 

które były zainteresowane  złoże-

niem wniosków. Terminy i miejsca 

poszczególnych spotkań ustalone 

zostały przez samorządy gminne.

Kto uczestniczył w spotkaniach 
i jakie było zainteresowanie?

Spotkania dotyczyły dwóch 

działań, więc i grono potencjalnych 

zainteresowanych było stosunkowo 

duże. Wśród uczestników wymienić 

warto przedstawicieli samorządów 

gminnych, które były współorgani-

zatorami spotkań, jednostek kultu-

ry i szkół. Te ostatnie niestety nie 

mogły bezpośrednio wnioskować 

w ramach Leadera. Wśród przed-

stawicieli społeczności lokalnej 

najczęściej spotykaliśmy sołtysów, 

członków rad sołeckich, kół gospo-

dyń wiejskich, organizacji pozarzą-

dowych oraz mieszkańców zaintere-

sowanych pozyskaniem środków na 

rozwój własnych miejscowości.

Zainteresowanie, co oczywiste, 

było bardzo zróżnicowanie. W 

naszym powiecie są ośrodki silnie 

zaangażowane w działalność spo-

łeczną oraz takie, gdzie jest ona na 

mniejszym poziomie. Wynika to 

często ze specyfiki danej gminy, czy 

miejscowości, ale także z możliwości 

wsparcia, na jakie mogą liczyć ini-

cjatywy społeczne. W tym miejscu 

duże wyrazy szacunku należą się dla 

stowarzyszenia Centrum Aktyw-

nych-Gniew, które jest świetnym 

przykładem organizacji wspierającej 

działalność społeczną. 

Jakie były najczęstsze pytania 

Wsparcie dla beneficjentów LGD Wstęga Kociewia
W związku z ogłoszonymi naborami w konkursach „Odnowa i rozwój wsi” 

oraz „Małe projekty”, LGD Wstęga Kociewia przeprowadziła 20 spotkań ak-
tywizacyjnych na całym obszarze wiejskim powiatu tczewskiego. Celem tych 
spotkań było upowszechnienie  informacji na temat konkursów, warunków 
przyznania pomocy oraz zasad budowania projektów. Ponadto przeprowa-
dzono serię dyżurów doradczych ( w wymiarze 200 godzin) dla beneficjentów, 
podczas których mogli oni uzyskać bezpłatną pomoc w wypełnianiu wniosków. 
Spotkania i doradztwo poprowadził Maciej Kumor, trener i animator obszarów 
wiejskich, od wielu lat związany z działaniami Leader w Polsce.

dotyczące Leadera?
Cóż, to jest pytanie z gatunku 

tych „trudniejszych”. W pamięć 

zapadają zwykle te najbardziej nie-

typowe. Jednak chyba najczęściej 

pojawiała się prośba o określenie 

beneficjentów „Małych projektów”. 

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa 

jest w tym punkcie dość precyzyjne, 

jednak pojawiły się interpretacje, któ-

re wprowadziły spore zamieszanie w 

naszej (i beneficjentów) wiedzy. 

Równie popularne zagadnienie 

dotyczyło kwestii „skąd pozyskać 

wkład własny”, a także „skąd wziąć 

pieniądze na realizację projektu” 

(warto przypomnieć, że w Progra-

mie Rozwoju Obszarów Wiejskich 

obowiązuje zasada refundacji, a więc 

najpierw trzeba zrealizować operację 

– lub jej część – a dopiero po tym 

można ubiegać się o zwrot poniesio-

nych kosztów). W tej kwestii warto 

spojrzeć choćby na tytuł wniosku, 

który brzmi „Wniosek o przyznanie 

pomocy (…)” i o tym warto pamiętać 

w kolejnych konkursach. „Pomoc” 

jest tu traktowana jako dofinanso-

wanie części kosztów związanych z 

realizacją projektu jest tu wymagane 

spore zaangażowanie ze strony wnio-

skodawcy, zarówno finansowe jak i 

postaci pracy własnej.

Jakie były najczęstsze prob-
lemy związane z wypełnianiem 
wniosku

Budżet. Z naszych doświadczeń 

wynika, że jest z tym najczęściej 

sporo problemów. Na wszelkich 

szkoleniach, spotkaniach wydaje się 

to dość proste: „to można umieścić 

w budżecie, tego nie można…” etc. 

To „proste” kończy się w momencie, 

gdy siadamy przed komputerem, a 

na monitorze widzimy pustą tabelę 

budżetową…

Wbrew pozorom, sporo trudno-

ści związanych było z „wpisaniem 

się” w Lokalną Strategię Rozwoju, 

co jest podstawowym warunkiem 

pozytywnej oceny projektu. War-

to przypomnieć, że w 

strategii zapisanych jest 

15 przedsięwzięć klu-

czowych, w ramach któ-

rych realizowane mogą 

być projekty. Przed-

sięwzięcia są efektem 

pomysłów zgłaszanych 

przez mieszkańców i 

podmioty działające na 

obszarze LGD w listo-

padzie 2008 roku, a więc na etapie 

budowania strategii.

Warto również wspomnieć o 

jednej, dość uciążliwej zasadzie obo-

wiązującej w PROW 2007-2013, 

mianowicie: „wszystkie pola wnio-

sku muszą być wypełnione”. Żaden 

z wniosków, które oglądaliśmy w 

ramach doradztwa, nie spełniał tego 

warunku. Oczywiście to drobiazg, 

który nie dyskwalifikuje wniosku, 

jednak pojawi się konieczność na-

niesienia poprawek w ramach uzu-

pełnień.

LGD Wstęga Kociewia wydała 

„przewodnik beneficjenta” w po-

staci książeczki z najważniejszymi 

informacjami pomocnymi przy bu-

dowaniu projektów, m.in. zakresem 

operacji, kosztami kwalifikowany-

mi, poradami oraz opisem przedsię-

wzięć kluczowych. Materiał doty-

czył obu działań, tj. „Odnowy wsi” 

oraz „Małych projektów”.

Kim byli wnioskodawcy pro-
jektów w poszczególnych działa-
niach

W przypadku wnioskodawców 

działania „Odnowa i rozwój wsi” 

– wyłącznie gminy. Mimo, iż w 

grupie potencjalnych beneficjentów 

znajdują się również ośrodki kultury, 

kościoły oraz organizacje pozarzą-

dowe posiadające status „organizacji 

pożytku publicznego”, tegoroczny 

konkurs został zdominowany przez 

samorządy.

Za to w ramach „Małych pro-

jektów” przekrój beneficjentów był 

bardzo zróżnicowany. Ciekawie 

przestawia się to na mapie, gdyż 

obrazuje stopień aktywności spo-

łecznej. Najwięcej wniosków przy-

gotowali mieszkańcy gminy Gniew. 

Wnioskodawcy to: samorządy gmin-

ne, ośrodki kultury i organizacje po-

zarządowe oraz  osoby fizyczne. Ta 

ostatnia kategoria cieszy szczegól-

nie, bo dowodzi, że żyją pośród nas 

ludzie, którzy gotowi są poświęcić 

swój czas i pieniądze, by zrealizować 

ważny cel społeczny.
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Koordynator Gminny: Karolina Liebrecht
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

Odnowa wsi to proces kształtowania warunków życia na obszarach wiejskich, 
podejmowany przez władze gminy oraz lokalną społeczność. Celem tego procesu 
jest podnoszenie standardu życia oraz jego jakości przy zachowaniu tożsamości, 
kultury oraz walorów wsi. 

Odnowa wsi szansą na rozwój infrastruktury społecznej

Działanie „Odnowa i rozwój 

wsi” realizowane w ramach osi 4 

Leader jest dla gmin alternatywną 

formą pozyskania dofinansowania 

w stosunku do Odnowy Wsi reali-

zowanej przez samorząd wojewódz-

twa w zakresie osi 3 PROW – Jakość 

życia na obszarach wiejskich i róż-

nicowanie gospodarki wiejskiej. Są-

dzę, że gminy powiatu tczewskiego 

chętnie będą korzystały z tej ścieżki, 

gdyż jest ona szansą na ożywienie 

życia na wsiach, niekoniecznie za 

pomocą dużych nakładów finanso-

wych. Za Odnową Wsi realizowaną 

w ramach Leadera przemawia kilka 

plusów/różnic między osią 3 a 4. 

Po pierwsze pomoc na działanie 

przyznawana jest według kolejno-

ści na liście rankingowej przesłanej 

do samorządu województwa przez 

lokalne LGD. W tym przypadku 

samorząd województwa nie tworzy 

listy rankingowej na bazie oceny 

wysokości dochodu podatkowego 

gminy oraz wysokości bezrobocia. 

Za Odnową Wsi w ramach Leade-

ra przemawia również jego lokalny 

charakter. Szczególnie widać to na 

etapie wyboru operacji. Po pierwsze 

muszą one być zgodne z Lokalna 

Strategią Rozwoju, a uprawniony-

mi do otrzymania pomocy są tyl-

ko mieszkańcy obszarów objętych 

LSR.  Następnie to lokalne biuro 

LGD przyjmuje wnioski i to LGD 

Priorytetowym celem dotychczasowych in-

westycji na terenie Gminy Pelplin w ramach  

programu była poprawa warunków życia miesz-

kańców poprzez rozwój infrastruktury, popra-

wę zagospodarowania przestrzennego wsi oraz 

uatrakcyjnienie obszarów wiejskich, jako miej-

sca zamieszkania. W minionym okresie dzięki 

wsparciu inwestycyjnemu przyznawanemu na 

realizację projektów, oraz aktywności miesz-

kańców możliwa była modernizacja świetlic 

wiejskich, co tym samym w znaczący sposób 

wpłynęło na promowanie lokalnej tradycji oraz 

aktywizację życia kulturowego. 

W 2003 r. z funduszu Pomorskiego Programu 

Odnowy Wsi wyremontowano i zmodernizowa-

no świetlicę wiejską w Międzyłężu. W 2004 r. z 

dotacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich przeznaczonych na remont świet-

lic skorzystało kolejnych  5 sołectw w tym: Rożental, Bielawki, Rajkowy, Kulice, oraz 

Rudno. W 2005 r. z Sektorowego Programu Operacyjnego wyremontowano świetlicę 

w Gręblinie, w 2006 r. z Pomorskiego Programu Odnowy Wsi odnowiono świetlice 

w Rudnie, Gręblinie oraz Nowym Dworze. W 2007 r. Sektorowy Program Opera-

cyjny umożliwił modernizację świetlicy wiejskiej oraz renowacje boiska sportowego 

w Lignowach Szlacheckich. Łączny koszt inwestycji wraz z środkami pochodzącymi 

z Unii Europejskiej w latach 2003 -2007 przeznaczonych na działania związane z 

modernizacją i wyposażaniem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pelplin wyniósł 

ok. 844 330zł. 

W przyszłości wdrażanie planowanych projektów w ramach programu „Odnowy 

i rozwoju  wsi” przez Gminę Pelplin stanowić będzie dużą rolę przede wszystkim w 

zakresie realizacji przedsięwzięć kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. Wraz 

z sołectwami oraz lokalnymi partnerami planujemy dalsze remonty i wyposażanie 

budynków pełniących funkcję rekreacyjną i społeczno- kulturową. W przyszłym roku 

zamierzamy również ubiegać się o wsparcie z dotacji europejskich umożliwiających 

budowę nowych boisk sportowych i placów zabaw, w których dzieci oraz młodzież 

szkolna będą mogły rozwijać swoje umiejętności i zainteresowania. 

Rok 2010 to okres, w którym pragniemy podkreślić ogromny potencjał turystycz-

ny Gminy Pelplin, dlatego też w przyszłym roku dzięki wsparciu finansowemu z pro-

gramu „Odnowa i rozwój wsi” planujemy budowę przystani kajakowej. Inwestycja ta 

w znaczący sposób zwiększyłaby atrakcyjność regionu, w pozytywny sposób wpłynęła 

na promowanie turystyki gminy. 

Andrzej Stanuch
Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin

Program Leader i jego działanie Odnowa i roz-

wój wsi to ogromna szansa dla gminy i organizacji 

działających na jej terenie. Jest to szansa na popra-

wę infrastruktury gminnej, mimo licznych działań, 

wciąż niewystarczającej dla potrzeb społeczności, 

ale również, co dla mnie jest szczególnie istotne, 

szansa na aktywizację mieszkańców. Dzięki progra-

mowi mieszkańcy skupieni w różnego rodzaju or-

ganizacjach i grupach, często po raz pierwszy mają 

szansę na rzeczywistą realizację swoich zamierzeń, 

planów. Gmina Gniew, choć od kilku już lat pro-

wadzi aktywna politykę współpracy z sektorem 

społecznym, nie jest w stanie zapewnić środków na 

spełnienie dużej części potrzeb społeczności. Lea-

der jest więc bardzo znaczącym  uzupełnieniem oferty skierowanej do organizacji. 

Organizacje, pisząc wnioski w ramach Leadera, często po raz pierwszy mają szansę 

sprawdzić się na ile ich pomysły zbieżne są ze strategiami, dyrektywami unijnymi. Poznają 

wartość swoich pomysłów i dowiadują się jak ich plany wypadają na tle zadań innych orga-

nizacji gminnych i pozagminnych. 

Leader to też szansa na nawiązanie kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizacja-

mi. Grupy działania, które wcześniej nawet się nie znały, teraz piszą wspólnie projekty, 

współpracując na różnych płaszczyznach. 

Analizując dotychczasowe wnioski składane tak przez Gminę, jak i organizacje widać, 

że pierwszą i podstawową potrzebą w naszej gminie jest aktywizacja życia na wsi i w mieście 

na bazie świetlic, obiektów sportowych i innych terenów o charakterze rekreacyjnym. Taki 

cel postawiony został m.in. przy projektach dotyczących świetlicy w Szprudowie, Jeleniu, 

Jaźwiskach, Polskim Gronowie i Kuchni. W tych projektach wnioskodawcy postawili na 

remonty i modernizację obiektów, dzięki czemu możliwa będzie w nich realizacja wielu 

ciekawych zajęć, szkoleń. Nie zbrakło również ciekawych, wręcz nowatorskich projektów 

aktywizujących młodzież – rozwój gniewskiego radia, grupy modelarskiej, pozalekcyjnych 

zajęć dla gimnazjalistów. Cieszą też inicjatywy podnoszące atrakcyjność turystyczną gminy 

w oparciu o tereny objęte programem Natura 2000 oraz rozwijające poczucie kociewskiej 

tożsamości wśród mieszkańców.

W kolejnych odsłonach z pewnością nadal będziemy stawiać na remonty i modernizacje 

świetlic, m.in. w Tymawie i Polskim Gronowie, budowę i unowocześnienie kąpielisk w Pie-

niążkowie i Półwsi, a także modernizację obiektów sportowych w Szprudowie i Wielkich 

Walichnowach. Jestem też przekonany, że powstanie wiele inicjatyw społecznych, które 

wzmocnią kapitał społeczny i pozwolą na jeszcze lepsze wykorzystanie drzemiących w na-

szej społeczności zasobów i umiejętności.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong

przekazuje samorządowi wojewódz-

twa listę operacji wybranych oraz 

nie wybranych. Ta „lokalność” Le-

adera sprawia moim zadaniem, że 

Odnowa Wsi realizowana w jego 

zakresie będzie bardziej dostępną i 

przyjazną dla potencjalnych benefi-

cjentów. Mam tu na myśli nie tylko 

gminy, ale i kościoły oraz organizacje 

pozarządowe. 

Piotr Laniecki
Wójt Gminy Morzeszczyn
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Gmina Subkowy aktualnie (grudzień 

2009 r.) złożyła wniosek o przyznanie po-

mocy w ramach działania 4.1/413 Wdra-

żanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” na realizację ope-

racji pn.: ADAPTACJA BUDYNKU POD 

POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 

WIELGŁOWACH.

Wykonanie projektu w centrum miej-

scowości Wielgłowy, ma na celu stworzenie 

miejsca, służącego zaspokajaniu potrzeb 

społecznych, kulturalnych, sportowych oraz 

wypoczynkowych mieszkańców. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy umożliwi społecz-

ności organizację nowych form wypoczynku, rekreacji i efektywnego wykorzystania wolnego 

czasu. Remontem i modernizacją objęty zostanie nie tylko sam obiekt, ale również teren 

bezpośrednio z nim sąsiadujący, co ma szczególne znaczenie ze względu na ich usytuowanie 

w centrum wsi. W planach przewidziano doprowadzenie budynku do stanu użyteczności 

publicznej, by zapewnić społeczności miejsce spotkań, organizowania imprez okolicznościo-

wych, integracyjnych i kulturalnych. Skorzystają na tym zarówno dorośli, jak i dzieci, gdyż 

zyskają możliwość efektywnego wykorzystania wolnego czasu oraz rozwój zainteresowań, 

poprzez organizowanie różnego rodzaju działań, kółek zainteresowań, itp. (np. Koło Go-

spodyń Wiejskich). Ponadto świetlica będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonany zostanie specjalny podjazd wyłożony płytkami przeciwpoślizgowymi, dodatkowo 

wyposażony w poręcze i pochwyty. Adaptacja budynku wraz z jego otoczeniem odegra bardzo 

ważne znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Stworzone zostanie miejsce spotkań, rozwoju 

zainteresowań oraz alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Nowoczesne i właściwe wyposażenie obiektu umożliwi również pełne korzystanie 

z niego przez osoby niepełnosprawne, co z kolei wpłynie pozytywnie na integrację, znosząc 

ograniczające bariery. Realizacja operacji szczególnie wpłynie na pobudzenie aktywności lu-

dzi młodych mieszkających w miejscowości Wielgłowy, co spowoduje wzmocnienie więzi ze 

społecznością lokalną oraz miejscem zamieszkania.

W przyszłości Gmina Subkowy planuje wnioskowanie o dofinansowanie na realizację 

następujących projektów:

-2010 r.:

• Modernizacja obiektu sportowego w Subkowach

• Wyposażenie Domu Kultury w Subkowach w sprzęt

-2011 r.:

• Rozbudowa świetlicy o część sportową i wykonanie ogrodzenia boiska w Radostowie

• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuścach

-2012 r.:

• Urządzenie boiska sportowego wraz z placem zabaw w Subkowach na ulicy Dworcowej 

Mirosław Murzydło
Wójt Gminy Subkowy

Koordynator Gminny: Magdalena Frost
tel. 058 535 40 21, 695 751 224

e-mail.: rpi-kierownik@gniew.pl  www.gniew.pl
Urząd Miasta i Gminy Gniew

Referat Promocji i Informacji, Plac Grunwaldzki 16/17, 83 - 140 Gniew
Godziny pracy: PN. � Wt. - 8.30-16.30 Śr.- 8.30-18.30 Czw. � Pt. - 8.30-.16.30 

Budowa świetlicy 
w Tczewskich Łą-
kach

Dnia 14 sierpnia 

2009 roku Gmina 

Tczew podpisała umo-

wę o dofinansowanie 

w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 

2007-2013 na budo-

wę publicznej infra-

struktury związanej z 

rozwojem funkcji spo-

ł e czno -ku l tu rowych 

- świetlicy wiejskiej.

Całkowity koszt budowy wraz z wyposażeniem oszacowany jest na kwotę 

738 tys. zł brutto, w tym zadaniu podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowa-

nym.. Gmina uzyskała poziom dofinansowanie w wysokości 61,48%, co stano-

wi wartość 453 688 zł.

Pomieszczenia świetlicy będą miały 155 m2 powierzchni użytkowej, z czego 

blisko 90 stanowi sala główna, która będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt 

audio-wideo, stoliki i krzesła. Można będzie w niej prowadzić szkolenia z za-

stosowaniem najnowszych technik audiowizualnych. Budynek będzie w stylu 

żuławskim. Świetlica posiadać będzie pomieszczenia kuchenne i socjalne tj. 

szatnie, łazienki damskie i męskie oraz jedną przystosowaną dla osób niepeł-

nosprawnych. 

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Gmina Tczew w ramach tego działania złożyła wniosek o dofinansowania 

dla działania pt. „Aktywizacja życia kulturowego – doposażenia świetlicy wiej-

skiej i placu zabaw w miejscowości Czatkowy”

Planowanym celem operacji jest aktywizacja życia kulturowego i społeczne-

go na bazie świetlicy wiejskiej  we wsi Czatkowy. Doposażenie świetlicy umoż-

liwi mieszkańcom wsi na organizowanie kursów kulinarnych,  akademii goto-

wania dla dzieci- przygotowanie potraw kociewskich i kuchni innych regionów. 

Zakup sprzętu audio-video to pozwoli na aranżowania występów artystycznych 

oraz szkoleń dla społeczności wiejskiej. Plac zabaw doposażony w urządzenia 

zabawowe pozwoli na integrowanie i aktywizację najmłodszych mieszkańców 

Czatkowy.

Koszt realizacji operacji wynosi 66 892,99 zł z czego dofinansowanie ma 

wynieść 41 178 zł.

Roman Rezmerowski
Wójt Gminy Tczew

Gmina Subkowy aktualnie (grudzień 

2009 r.) złożyła wniosek o przyznanie po-

mocy w ramach działania 4.1/413 Wdra-

żanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają warunkom 

przyznania pomocy w ramach działania 

„Odnowa i rozwój wsi” na realizację ope-

racji pn.: ADAPTACJA BUDYNKU POD 

POTRZEBY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W 

WIELGŁOWACH.

Wykonanie projektu w centrum miej-

scowości Wielgłowy, ma na celu stworzenie 

miejsca, służącego zaspokajaniu potrzeb 

społecznych, kulturalnych, sportowych oraz 

wypoczynkowych mieszkańców. Adaptacja budynku na potrzeby świetlicy umożliwi społecz-

ności organizację nowych form wypoczynku, rekreacji i efektywnego wykorzystania wolnego 

czasu. Remontem i modernizacją objęty zostanie nie tylko sam obiekt, ale również teren 

bezpośrednio z nim sąsiadujący, co ma szczególne znaczenie ze względu na ich usytuowanie 

w centrum wsi. W planach przewidziano doprowadzenie budynku do stanu użyteczności 

publicznej, by zapewnić społeczności miejsce spotkań, organizowania imprez okolicznościo-

wych, integracyjnych i kulturalnych. Skorzystają na tym zarówno dorośli, jak i dzieci, gdyż 

zyskają możliwość efektywnego wykorzystania wolnego czasu oraz rozwój zainteresowań, 

poprzez organizowanie różnego rodzaju działań, kółek zainteresowań, itp. (np. Koło Go-

spodyń Wiejskich). Ponadto świetlica będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych. 

Wykonany zostanie specjalny podjazd wyłożony płytkami przeciwpoślizgowymi, dodatkowo 

wyposażony w poręcze i pochwyty. Adaptacja budynku wraz z jego otoczeniem odegra bardzo 

ważne znaczenie dla wszystkich mieszkańców. Stworzone zostanie miejsce spotkań, rozwoju 

zainteresowań oraz alternatywnego sposobu spędzania wolnego czasu dla dzieci, młodzieży i 

dorosłych. Nowoczesne i właściwe wyposażenie obiektu umożliwi również pełne korzystanie 

z niego przez osoby niepełnosprawne, co z kolei wpłynie pozytywnie na integrację, znosząc 

ograniczające bariery. Realizacja operacji szczególnie wpłynie na pobudzenie aktywności lu-

dzi młodych mieszkających w miejscowości Wielgłowy, co spowoduje wzmocnienie więzi ze 

społecznością lokalną oraz miejscem zamieszkania.

W przyszłości Gmina Subkowy planuje wnioskowanie o dofinansowanie na realizację 

następujących projektów:

-2010 r.:

• Modernizacja obiektu sportowego w Subkowach

• Wyposażenie Domu Kultury w Subkowach w sprzęt

-2011 r.:

• Rozbudowa świetlicy o część sportową i wykonanie ogrodzenia boiska w Radostowie

• Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzuścach

-2012 r.:

• Urządzenie boiska sportowego wraz z placem zabaw w Subkowach na ulicy Dworcowej 

Mirosław Murzydło
Wójt Gminy Subkowy

Odnowa wsi szansą na rozwój infrastruktury społecznej
Budowa świetlicy 
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wi wartość 453 688 zł.

Pomieszczenia świetlicy będą miały 155 m2 powierzchni użytkowej, z czego

blisko 90 stanowi sala główna, która będzie wyposażona w nowoczesny sprzęt 

audio-wideo, stoliki i krzesła. Można będzie w niej prowadzić szkolenia z za-

stosowaniem najnowszych technik audiowizualnych. Budynek będzie w stylu

żuławskim. Świetlica posiadać będzie pomieszczenia kuchenne i socjalne tj.

szatnie, łazienki damskie i męskie oraz jedną przystosowaną dla osób niepeł-

nosprawnych.

Działanie „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW 2007-2013

Gmina Tczew w ramach tego działania złożyła wniosek o dofinansowania 

dla działania pt. „Aktywizacja życia kulturowego – doposażenia świetlicy wiej-

skiej i placu zabaw w miejscowości Czatkowy”

Planowanym celem operacji jest aktywizacja życia kulturowego i społeczne-

go na bazie świetlicy wiejskiej  we wsi Czatkowy. Doposażenie świetlicy umoż-

liwi mieszkańcom wsi na organizowanie kursów kulinarnych,  akademii goto-

wania dla dzieci- przygotowanie potraw kociewskich i kuchni innych regionów.

Zakup sprzętu audio-video to pozwoli na aranżowania występów artystycznych

oraz szkoleń dla społeczności wiejskiej. Plac zabaw doposażony w urządzenia

zabawowe pozwoli na integrowanie i aktywizację najmłodszych mieszkańców 

Czatkowy.

Koszt realizacji operacji wynosi 66 892,99 zł z czego dofinansowanie ma 

wynieść 41 178 zł.

Roman Rezmerowski
Wójt Gminy Tczew

Wszystkim Partnerom, sympatykom i mieszkańcom Powiatu Tczewskiego 
w Nowym 2010 Roku 

życzymy zdrowia, pomyślności, a także ciekawych pomysłów na projekty, 
które mogą poprawić poziom życia na terenach wiejskich.

                                                                                       Zarząd LGD Wstęga Kociewia
Mariusz Sledź

Piotr Kończewski
Eugenia Pokorska-Sawczuk

Bogdan Badziong
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Koordynator Gminny: Magdalena Tkaczyk
tel.: 058 536 27 24 lub 19, wew. 14

e-mail: promocja@morzeszczyn.pl  www.morzeszczyn.pl
Urząd Gminy Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4  83-132 Morzeszczyn 
Godz. pracy: Pn. � Pt.- 7.30-15.30 

Zgodnie ze Statutem Fun-

dacji - Organ Decyzyjny 

– Rada Programowa Lokalnej 

Grupy Działania Wstęga Ko-

ciewia może liczyć od 12 do 

28 osób.

W Radzie Programowej za-

siadają przedstawiciele sekto-

ra publicznego, społecznego

i gospodarczego, w tym przed-

stawiciele wszystkich gmin, 

na których terenie działa 

LGD Wstęga Kociewia, przy 

czym, co najmniej, 50% 

członków Rady muszą stano-

wić przedstawiciele Partnerów 

społecznych i gospodarczych, 

zamieszkujących lub działają-

cych na terenie działania Lo-

kalnej Grupy Działania 

Wyboru Rady Programo-

wej dokonuje Zgromadze-

nie Partnerów na trwającą 4 

latakadencję. Członek Rady 

nie może być 

zatrudniony w 

biurze LGD.

W wyniku 

wyborów do 

Rady Progra-

mowej w dniu 4 

września 2008 

r. (z późniejszy-

mi zmianami z 

dnia 23 grudnia 

2008 r.) organ 

decyzyjny liczy 27 osób, które 

są przedstawicielami zgłoszo-

nymi przez partnerów LGD 

Wstęga Kociewia.

W tym roku Rada Progra-

mowa po raz pierwszy wy-

konywała swoje statutowe 

obowiązki, czyli dokonywała 

wyboru operacji do dofinan-

sowania. Konkursy ogłoszono 

2 działaniach: ”Odnowa i roz-

wój wsi”  i „Małe projekty”. 

Zanim do tego doszło  odbyło 

się dwudniowe szkolenie dla 

wszystkich jej członków , a 

potem w październiku kolejne 

dla 8 chętnych. We wrześniu 

doskonalono Procedury Wy-

boru Operacji.

Wybór operacji do dofi-

nansowania odbywał się w 

trzech etapach. 

W pierwszym 

oceniano zgod-

ność zgłoszo-

nych wniosków 

z Lokalną Stra-

tegią Rozwoju. 

Ten etap oce-

ny pozytywnie 

przeszły wszyst-

kie wnioski. W 

drugim etapie 

oceniano projek-

ty wg lokalnych 

kryteriów (  kryteria ustala 

LGD określając w ten sposób 

najbardziej pożądane działa-

nia). To było najtrudniejsze 

zadanie, bowiem kwota dofi-

nansowania na jaką opiewały 

zgłoszone wnioski buła o 50% 

większa niż limit środków 

na ten rok. Skutkiem tego 9 

wniosków znalazło się „po-

niżej kreski”. Ostateczną de-

cyzję Rada podjęła na swoim 

trzecim posiedzeniu, kiedy 

to po rozpatrzeniu odwołań  

przegłosowano  uchwały za-

twierdzające Listy operacji 

wybranych do dofinansowania 

dla każdego z działań. 

Po zakończeniu postępo-

wań konkursowych cała doku-

mentacja zostanie przekazana 

do Urzędu Marszałkowskiego, 

który to z wybranymi Wnio-

skodawcami podpisze umowy 

na dofinansowanie projektów.

Rada Programowa

Prezesi podpisują umowę ramową

Dzień Leadera w Pelplinie

Galeria

Posiedzenie Zarządu

Konferencja inaugurująca program Leader 
- Małe Walichnowy
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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
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MP/01/01/2009 Gminna Bi-
blioteka Publiczna w Morzesz-
czynie-WWW.DZIEŃDOBRY.PL 

- WARSZTATY DLA MŁODZIE-

ŻY Z TWORZENIA STRON IN-

TERNETOWYCH. 

Celem jest wyrównane szans 

młodzieży z obszarów wiejskich w 

sprawnym dostępie do informacji 

poprzez szkolenie i bezpłatny do-

stęp do Internetu. Wnioskodawca  

zamierza od kwietnia 2010  do 

stycznia 2011 przeszkolić 15 osób 

w tworzeniu stron internetowych. 

W kosztorysie jest zakup 3 zesta-

wów komputerowych wraz z opro-

gramowaniem i wynagrodzenie 

osoby szkolącej.

MP/02/01/2009 Gmina Mo-
rzeszczyn - NASZA HISTORIA 

- NASZA TOŻSAMOŚĆ.   Ce-

lem operacji jest rozwój tożsa-

mości społeczności wiejskiej oraz 

zasobów kulturowych i historycz-

nych poprzez udokumentowanie 

historii wojennej oraz stworzenie 

miejsca pamięci w miejscowości 

Lipia Góra.  Wydana zostanie pub-

likacja dokumentująca wydarzenia 

wojenne oraz prezentująca sylwet-

ki osób - bohaterów tych czasów, 

zamówiona zostanie tablica pa-

miątkowa, 1.9.2010 planuje się jej 

odsłonięcie, a pielęgnacją powsta-

łego miejsca pamięci po zakoń-

czeniu projektu zajmą się człon-

kinie miejscowego Koła Gospodyń 

Wiejskich. Dodatkowo jednym z 

działań projektowych będzie cykl 

spotkań z dziećmi i młodzieżą z 

terenu gminy.

MP/03/01/2009 -  Gminny 

Ośrodek Kultury w Morzeszczynie 

-  WARSZTATY REGIONALNE 

- „KOCIEWIE BLIŻEJ ZNANE”.                                                                                        

Celem jest rozwój świadomości 

kulturowej społeczności wiejskiej 

poprzez warsztaty i utworzenie ze-

społu ludowego. W planie  nauka 

gwary, tańców i tradycji kociew-

skich, zapoznanie się z metodami i 

technikami malarskimi stosowany-

mi na Kociewiu dawniej i obecnie. 

A na koniec festyn i wystawa. Dzia-

łania od czerwca 2010 do czerwca 

2011.W kosztach mieszczą się 

m.in: zakup strojów, wynagrodze-

nie instruktorów, przygotowanie 

materiałów promocyjnych.

MP/04/01/2009  K. Gre-
gorkiewicz, Jaźwiska - PUNKT 

WIDOKOWY - PEJZAŻ NA 

WSTĘGĘ.  Celem jest włączenie 

niezagospodarowanych obszarów 

przyrodniczych Wisły do różnych 

form turystyki  i rekreacji. Projekt 

polega a na utworzeniu Punk-

tu Widokowego na naturalnym 

wzniesieniu terenu (najwyższym 

w okolicy),  na terenie  gospodar-

stwa rolnego wnioskodawcy. Punkt 

Widokowy usytuowany jest blisko 

szlaku rowerowego i pieszego. W 

kosztorysie m.in.: przygotowanie 

terenu, budowa tarasu drewniane-

go oraz boksu na rowery i tablic 

informacyjnych.

MP/07/01/2009 -  Kuria Die-
cezjalna Pelplińska - DZIEŃ 

RYCERSKI W DAWNYM 

OPACTWIE CYSTERSKIM W 

PELPLINIE. Podstawowe cele 

to:  upowszechnianie wiedzy hi-

storyczno-kulturowej o lokalnym 

i regionalnym  dziedzictwie,  pro-

pagowanie  aktywnych form rekre-

acji i  wypoczynku oraz promocja 

obiektów zabytkowych, a także  lo-

kalnego i regionalnego  rzemiosła .  

Pośród kosztów: inscenizacja bitwy, 

zakup materiałów, przygotowanie i 

upowszechnienie informacji, kosz-

ty zakwaterowania uczestników.    

MP/08/01/2009 - Miej-
ski Ośrodek Kultury w 
Pelplinie - III FESTIWAL 

KULTURY KOCIEWSKIEJ.                                                                                        

Celem jest popularyzacja kultury 

kociewskiej. Działania Festiwalu 

przyczynią się do lepszego po-

znania tradycji, obrzędowości, 

dorobku materialnego, folkloru 

Kociewia oraz sprzyjać będą roz-

wojowi talentów i uzdolnień wśród 

mieszkańców region. Główne kosz-

ty to wynagrodzenia, katering dla 

uczestników, zakup materiałów, 

przygotowanie i upowszechnienie 

materiałów informacyjnych.   

MP/10/01/2009 – H.Engler, 
Bałdowo – AKTYWIAZACJA 

MIESZKAŃCÓW  SOŁECTWA 

BAŁDOWO.                                                                                         

Celem operacji jest aktywizacja 

mieszkańców sołectwa poprzez 

organizację  warsztatów plastycz-

nych, sportowych, organizację 

czasu wolnego dla dzieci na bazie 

świetlicy wiejskiej. W panie Zielo-

ny tydzień – tradycja i historia Ko-

ciewia, piknik  i plastyczne zajęcia 

warsztatowe oraz wycieczka.

MP/11/01/2009 -   Ochot-
nicza Straż Pożarna w Pol-

skim Gronowie –MŁODZIEŻ 

UMIE I CHCE EFEKTYWNIE 

SPĘDZAĆ CZA.

Główne cele  tworzenie warun-

ków zwiększających dostępność 

do różnych form edukacji poza-

szkolnej i wyrównywanie szans 

edukacyjnych  ukierunkowanych 

na podniesieniu wiedzy z zakresu 

kultury regionalnej.Środki zostaną 

przeznaczone przede wszystkim  

na zakup materiałów i sprzętu oraz 

wynagrodzenie instruktorów spor-

towych i kulturalnych.

MP/15/01/2009 -  Fundacja 
Uśmiech Dziecka, Subkowy – 

PIĘĆ RAZY „K” JAK KOCIEWIE.                                                                                           

Celem operacji jest budowanie 

poczucia tożsamości z regionem 

poprzez organizację spotkań oraz 

wystaw prezentujących dorobek 

kulturalny i artystyczny Kociewia, a 

także integracja społeczności lokal-

nej poprzez organizację koncertu.   

Planie spotkanie z A.Michnikiem i 

lokalnymi twórcami,  animatorami 

kultury, występy zespołów kociew-

skich i koncert.         

MP/16/01/2009 -    Dom Kul-
tury w Subkowach - KULTURA 

W RÓŻNYCH ODSŁONACH.                                                                                          

Główny cel to  aktywizacja kul-

turowa i podniesienie poziomu 

świadomości społeczności lokalnej 

w tej sferze życia społecznego po-

przez organizację cyklu warsztatów 

z zakresu tradycyjnego rzemiosła 

artystycznego i organizację imprez 

kulturalnych, a środki zostaną 

przeznaczone na wynagrodzenia 

osób prezentujących różne formy 

działalności artystycznej, zakup 

niezbędnego sprzętu i druk mate-

riałów informacyjnych.     

MP/19/01/2009 – Gmina 
Pelplin - AKTYWIZACJA I INTE-

GRACJA MIESZKAŃCÓW WSI 

BIELAWKI  I  ROMBARK 

Główny cel to wzrost świado-

mości kulturowej lokalnej społecz-

ności wsi Bielawki i Rombark po-

przez organizację szeregu imprez 

kulturalnych i integracyjnych w 

świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Bielawki, które odbywać się będą 

jesienią 2010r.  Podstawowy koszt 

to  instalacja ogrzewania kominko-

wego w świetlicy wiejskiej.

MP/21/01/2009 -  Sto-
warzyszenie Centrum Ak-
tywnych- Gniew – STUDIO 

RADIOGNIEW.PL – AKTYWI-

ZACJA I ROZWÓJ GRUP ARTY-

STYCZNYCH. 

Podstawowe cele to wspieranie 

istniejących grup artystycznych 

poprzez realizację nagrań dźwię-

kowych, a także promocja dzia-

łalności artystycznej mieszkańców 

Kociewia oraz realizowanie au-

dycji tematycznych traktujących 

o ekologii, turystyce i tematach 

społecznych. Środki zostaną prze-

znaczone przede wszystkim na 

zakup specjalistycznego sprzętu i 

oprogramowania komputerowego 

oraz realizację audycji radiowych.

MP/22/01/2009 - Stowarzy-
szenie Centrum Aktywnych- 
Gniew -  MŁODZI LOTNICY 

– ZAJĘCIA POZASZKOLNE 

GNIEWSKIEJ SEKCJI MODE-

LARSKIEJ.

Celem jest organizacja dla dzie-

ci i młodzieży zajęć edukacyjno 

rekreacyjnych w zakresie lotnictwa 

oraz budowy modeli, a także pro-

mocja i popularyzacja lotnictwa 

paralotniarstwa i modelarstwa 

sportowego na terenie Kociewia. 

Pieniądze zostaną przeznaczone 

min. na zakup materiałów do bu-

dowy modeli, wynagrodzenia oraz 

promocję.

MP/23/01/2009 - Stowa-
rzyszenie Centrum Aktyw-
nych- Gniew  - SZLAK DOLNEJ 

WISŁY NA NIZINIE WALICH-

NOWSKIEJ Z TRADYCJAMI I 

EKOLOGICZNIE, ATRAKCYJ-

NYC TURYSTYCZNIE.                                                                          

Głównym celem projektu jest 

zwiększenie atrakcyjności Niziny 

Walichnowskiej dla mieszkańców 

oraz turystów, poprzez utworze-

nie ścieżki rowerowo-pieszej w 

oparciu o istniejący szlak Dolnej 

Wisły. W kosztach: rajdy, festyn, 

wykonanie i montaż tablic, pielęg-

nacja starych  i sadzenie nowych 

drzew owocowych, promocja, w 

tym powstanie podstrony inter-

netowej.

MP/24/01/2009 - Powiatowa 
i Miejska Biblioteka Publiczna 
im. ks. Fabiana Wierzchowskie-
go w Gniewie – OD PRZESZŁO-

ŚCI DO PRZYSZŁOŚCI.

Celem operacji jest stworze-

nie przyjaznej szkoły, z dobrymi 

relacjami z dorosłymi w aspekcie 

dialogu międzypokoleniowe-go, 

przygotowanie atrakcyjnego zesta-

wu prorozwojowych i ciekawych 

zajęć pozalekcyjnych, które w 

odpowiedzialnych zadaniach będą 

kreować przyszłego obywatela na-

szej gminy. Dofinansowanie prze-

znaczone będzie na zakup sprzętu 

i materiałów i oprogramowania 

oraz wynagrodzenia i wyjazdy 

uczestników na turnieje.

MP/25/01/2009 – Ochotni-
cza Straż Pożarna w Jaźwiskach 

– AKTYWNE JAŹWISKA.

Zasadniczy cel to aktywizacja 

życia kulturalnego oraz ożywie-

nie lokalnej społeczności  po-

przez stworzenie miejsca otwar-

tego na działania kulturalne we 

wsi, wspieranie rozwoju turysty-

ki na szlakach oraz kultywacja 

lokalnych tradycji oraz rozwój 

działalności lokalnych organiza-

cji pozarządowych , takich jak 

Ochotnicza Straż Pożarna oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich. Środ-

ki będą przeznaczone na remont 

podłogi w świetlicy wiejskiej, 

zakup wyposażenia i organizację 

spotkań oraz festynu.

MP/26/01/2009 – Fundacja 
Zamek w Gniewie -  HUSA-

RIA Z ZIEMI KOCIEWSKIEJ 

0 - PROMOCJA LOKALNYCH 

TRADYCJI.                                                                               

Najważniejsze cele to rozwój 

działalności grupy artystycznej 

Chorągiew Husarska Ziemi Ko-

ciewskiej Marszałka Wojewódz-

twa Pomorskiego i  edukacja 

dzieci i młodzieży o tradycjach 

ziemi kociewskiej oraz spieranie 

działań edukacji ekologicznej 

realizowanych przez Gniewskie 

Centrum Edukacji Ekologicznej. 

Fundusze zostaną przeznaczone 

na organizację widowisk konkur-

su ekologicznego, wystawy i ty-

godnia edukacyjnego „Husaria”.

MP/27/01/2009 – Stowa-
rzyszenie Kociewskie Forum 
Kobiet w Lignowach – INTE-

GRACJA KOBIET NA WSI.                   

Główny cel to aktywizacja 

kobiet skupionych w Kołach Go-

spodyń Wiejskich poprzez orga-

nizację cyklu spotkań promują-

cych lokalne tradycje i zwyczaje. 

Pieniądze zostaną przeznaczone 

na zakup: wyposażenia  i sprzętu 

muzycznego do świetlicy wiej-

skiej, produktów do warsztatów  

kulinarnych oraz oprawę mu-

zyczną imprez.

Małe Projekty opis wniosków wybranych do dofinansowania
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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

OiRW/01 /01 /2009 
– Gmina Morzeszczyn 
-  BUDOWA CENTRUM 

REKREACYJNO-SPO-

TROWEGO W MO-

RZESZCZYNIE – BUDO-

WA ŚCIEŻEK, PLACÓW 

ZABAW WRAZ Z INFRA-

STRUKTURĄ TOWARZY-

SZĄCĄ – OŚWIETELE-

NIEM I NASADZENIEM 

ROŚLIN. 

Główne cele to po-

prawa jakości życia na 

obszarach wiejskich, za-

spokojenie potrzeb spo-

łecznych oraz wzrost 

atrakcyjności turystycz-

nej obszarów wiejskich 

poprzez budowę Centrum 

Rekreacyjno - Sportowego 

w Morzeszczynie - tema-

tycznego parku z typową 

kociewską roślinnością 

oraz miejscem do ekspo-

zycji regionalnej twórczo-

ści. Kosztorys przewiduje  

min.: budowę chodników 

i oświetlenia, montaż 

urządzeń zabawowych 

oraz liczne nasadzenia 

roślin

OiRW/02 /01 /2009 
– Gmina Subkowy 
-  ADAPTACJA BUDYN-

KU POD POTRZEBY  

ŚWIETLICY WIEJSKIEJ 

W WIELGŁOWACH.                                                            

Główny  cel to stworze-

nie miejsca, służącego za-

spokajaniu potrzeb spo-

łecznych, kulturalnych, 

sportowych oraz wypo-

czynkowych mieszkań-

ców. W kosztorysie: robo-

ty rozbiórkowe, murarskie 

i betonowe, posadzki, 

stolarka otworowa, tynki 

wewnętrzne i malowanie, 

dach i elewacja, instalacja 

kanalizacyjna i gazowa, 

podjazd dla niepełno-

sprawnych i chodnik.

OiRW/03 /01 /2009 
– Gmina Gniew -  KOM-

PLEKSOWA MODER-

NIZACJA ŚWIETLICY 

WIEJSKIEJ W JELENIU 

ORAZ DOSTOSOWANIE 

JEJ FUNKCJI DO ZADAŃ 

UŻYTECZNOŚCI PUB-

LICZNEJB WRAZ ZAGO-

SPODAROWANIEM TE-

RENU PRZYLEGŁEGO 

W CELU UTWORZENIA 

F U N KC J O N A L N E G O 

CENTRUM WSI. Podsta-

wowy cel to podniesienie 

standardu działań kultu-

ralnych organizowanych 

na bazie świetlicy wiej-

skiej. W kosztorysie kom-

pleksowy remont świetli-

cy, jej wyposażenie oraz 

wykonanie placu zabaw.

OiRW/04 /01 /2009 
– Gmina Tczew -  AK-

TYWIZACJA ŻYCIA 

KULTUROWEGO-DO-

POSAŻENIE SWIETLI-

CY WIEJSKIEJ I PLACU 

ZABAW W MIEJSCO-

WOŚCI CZATKOWY.                                                                                           

Główny cel to aktywi-

zacja życia kulturowego 

i społecznego na bazie 

świetlicy wiejskiej.   Środ-

ki przeznaczone na dopo-

sażenie świetlicy umoż-

liwią mieszkańcom wsi 

organizowanie kursów 

kulinarnych, akademii 

gotowania dla dzieci - 

przygotowywanie  potraw 

kociewskich i kuchni in-

nych regionów, a sprzęt 

audio-video  aranżowanie 

występów artystycznych 

oraz szkoleń dla społecz-

ności wiejskiej. Natomiast 

plac zabaw doposażony w 

urządzenia zabawowe po-

zwoli na integrowanie i 

aktywizację najmłodszych 

mieszkańców miejscowo-

ści Czatkowy.

Odnowa i rozwój wsi 
opis wniosków wybranych do dofinansowania

nr wniosku wnioskodawca wnioskowana kwota 
dofinansowania

Średnia 
punktów

OW/01/01/2009 Gmina Morzeszczyn 250 000,00 66,63

OW/03/01/2009 Gmina Gniew 172 502,96 59,36

OW/02/01/2009 Gmina Subkowy 145 723,59 47,00

OW/04/01/2009 Gmina Tczew 41 178,00 42,66

nr wniosku wnioskodawca wnioskowana 
kwota 
dofinansowania

średnia
punktów

MP/02/01/2009 Gmina Morzeszczyn 10 434,59 63,60

MP/04/01/2009 K.Gregorkiewicz 11 900,00 61,60

MP/23/01/2009 CAGniew 17 287,65 61,36

MP/26/01/2009 Fundacja Zamek Gniew 14 000,00 59,27

MP/21/01/2009 CAGniew 14 900,00 58,45

MP/03/01/2009 GOK Morzeszczyn 18 725,00 56,56

MP/27/01/2009 Kociewskie Forum Kobiet 19 000,00 54,78

MP/16/01/2009 Dom Kultury Subkowy 25 000,00 53,73

MP/08/01/2009 MOK Pelplin 9 900,00 51,75

MP/25/01/2009 OSP Jaźwiska 25 000,00 50,09

MP/24/01/2009 PiMBP Gniew 24 994,00 49,91

MP/11/01/2009 OSP Gronowo 7 300,00 49,58

MP/22/01/2009 CAGniew 21 000,00 49,18

MP/15/01/2009 Fundacja Uśmiech dziecka 14 500,00 48,82

MP/10/01/2009 H.Engler 9 485,00 48,33     

MP/01/01/2009 GBP  Morzeszczyn 11 003,04 48,10

MP/19/01/2009 Gmina Pelplin 20 411,80 46,23

MP/07/01/2009 Kuria Diecezjalna 25 000,00 45,62

MP/05/01/2009 KR KGW Kuchnia 19 565,00 45,30

MP/14/01/2009 K.Dubiel 14 900,00 45,08

MP/17/01/2009 W.Sosnowski 7 499,00 38,42

MP/12/01/2009 Fundacja Pokolenia 16 627,30 38,18

MP/13/01/2009 Fundacja Pokolenia 16 032,00 35,73

MP/06/01/2009 KR KGW Kuchnia 21 017,92 30,92

MP/20/01/2009 UKS Subkowy 25 000,00 26,00

MP/09/01/2009 MOK Pelplin 15 000,00 22,85

MP/18/01/2009 MBP Pelplin 20 285,00 21,62

Listy rankingowe
Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs w ramach działania

Odnowa i rozwój wsi

Lista rankingowa wniosków złożonych na konkurs w ramach działania
Małe projekty

Budowa świetlicy w Tczewskich Łąkach
Działanie dofinansowane w ramach Osi 3
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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

Zarząd Fundacji:  Mariusz Śledź - Prezes

Piotr Kończewski - Wiceprezes

Eugenia Pokorska - Sawczuk - Członek

Bogdan Badziong - Członek

Kierownik Biura: Marek Modrzejewski

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

Śledź tą stronę ... bo warto

2010 rok będzie najlepszy w całym 

okresie budżetowym, bo do pozyskania 

przez beneficjentów z obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju ( czyli Powia-

tu Tczewskiego bez miasta Tczewa)  bę-

dzie ponad 1,6 mln zł.

Karegorie 

kosztu

Różnicowanie 

w kierunku 

działalności 

nierolniczej

Tworzenie 

i rozwój 

mikro

przedsiębiorstw

Odnowa 

i rozwój wsi

Małe 

projekty

Razem 4.13

całkowite 406 000,00 405 825,00 1 471 723,75 649 825,00 2 933 373,75

kwalifikowalne 406 000,00 405 825,00 1 471 723,75 649 825,00 2 933 373,75

do refundacji 203 000,00 202 912,50 840 985,00 382 250,00 1 629 147,50

Plan finansowy na 2010 rok

Konkursy zostaną ogłoszone na wszyst-

kie 4 działania: „Odnowa i rozwój wsi”  w 

I-szym kwartale, „Tworzenie i rozwój mi-

kroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w 

kierunku działalności nierolniczej” w II-

gim kwartale, a kolejna edycja konkursu 

na „Małe projekty” w III-cim kwartale.

Budynek, w którym mieści się Biuro LGD

M. Śledź

www.wstega-kociewia.pl
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