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Rada Programowa ukonstytuowana
W dniu 15 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie obradowała Rada
Programowa. Jej obrady zwołał i otworzył Prezes Bogdan Badziong.
W pierwszej części w głosowaniu tajnym wybrano Przewodniczącego Rady. Został nim ponownie
Piotr Laniecki, wójt Gminy Morzeszczyn, reprezentujący sektor publiczny naszego partnerstwa.
Na jego wniosek, także w głosowaniu tajnym, Wiceprzewodniczącym Rady wybrano Karola
Drywę, który reprezentuje sektor gospodarczy.

Rada Programowa w dokonała wyboru
W dniu 15 listopada 2016 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Pelplinie odbyło się posiedzenie
organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”. W drugiej części obrad Rada Programowa dokonała
wyboru operacji.
Na konkurs obejmujący zakres „rozwijanie działalności gospodarczej” złożono 4 wnioski
o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne
z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość
punktów, a tym samym zostały wybrane do dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie środków
podanych w ogłoszeniu zmieściły sie 2 operacje.

Nowe ogłoszenia o naborach
Informujemy, że na naszej stronie internetowej www.wstega-kociewia.pl w zakładce „nabory
wniosków” pojawiły się nowe ogłoszenia o naborach prowadzonych przez LGD.
Związane są one z następującymi zakresami:
•

nabór 2/2016: .„Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa infrastruktury turystycznej,
rekreacyjnej i kulturalnej

•

nabór 3/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie
jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej cykle wydarzeń o charakterze kulturalnym, w tym związane z zachowaniem dziedzictwa
i ochrony środowiska

•

nabór 4/2016: „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie
jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej szkolenie animatorów życia społecznego
Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”
ul. St. Kard. Wyszyńskiego 3/1, 83-110 Tczew
tel. 58 562 71 43, e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl, www.wstega-kociewia.pl

newsletter
Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”

listopad 2016

Wnioski

przyjmować

będziemy

od

1

do

16

grudnia,

od

poniedziałku

do

piątku,

w godzinach 7:30-15:30.
Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Biurze LGD osobiście, przez pełnomocnika lub
osobę upoważnioną, na odpowiednich formularzach w 1 egzemplarzu w wersji papierowej
oraz w formie dokumentu elektronicznego zapisanego na informatycznym nośniku danych.

Więcej informacji o możliwościach pozyskania pomocy w ramach PROW 2014-2020:
- na naszej stronie internetowej www.wstega-kociewia.pl
- pod numerem telefonu: 58 562 71 43
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