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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,  

poddziałanie 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”.  

Materiał opracowany przez Biuro Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”. 

 
 
Życzenia Noworoczne 
 
Zarząd Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura LGD pragną złożyć Państwu najlepsze 
życzenia noworoczne. Niech Nowy 2019 Rok przyniesie spokój i spełnienie marzeń. 
 
 
Spotkanie w sprawie projektu współpracy  
 
W dniu 10.12.2018 r. (poniedziałek) w biurze LGD Chata Kociewia w Nowej Wsi Rzecznej, 
koło Starogardu,  odbyły się konsultacje w sprawie projektu współpracy. Rozmawiano o 
wniosku krajowym – Kampania promocyjna marki Kociewie. W wyniku rozmów ustalono, 
że realizacja projektu kampanijnego powinna odbywać się w 2020 roku. Promocja 
zewnętrzna powinna być skierowana do mieszkańców aglomeracji toruńskiej, łódzkiej i 
trójmiejskiej. W skład budżetu mają wejść przede wszystkim: reklamy on screen w sieci 
kin, kampania outdoor na banerach, stworzenie reklamy radiowej, strona WWW, aplikacja 
mobilna na smartfony, gadżety promocyjne. Celem projektu ma być popularyzowanie 
marki Kociewie poprzez szereg działań promocyjnych. Liderem tego projektu jest LGD 
Chata Kociewia, natomiast autorem scenariusza kampanii promocyjnej pod kątem 
merytorycznym jest Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie. 
 
 
Wystąpienie na temat LGD na Sesjach Rad Gmin 
 
W związku z nową kadencją samorządów lokalnych Kierownik Biura LGD Marek 
Modrzejewski gościł na sesjach Rad Gmin na obszarze działania LGD. Celem jego 
wystąpień było przybliżenie nowo wybranym radnym czym zajmuje się Wstęga Kociewia. 
Za pomocą prezentacji multimedialnej pt. „Stan realizacji Strategii” zobrazował 
działalność naszego Stowarzyszenia. W drugiej połowie grudnia odwiedził: Gminę 
Morzeszczyn (środa, 19.12); Gminę Pelplin (środa, 19.12); Gminę Subkowy (czwartek, 
20.12); Gminę Gniew oraz Gminę Tczew (czwartek, 27.12). 
 
Posiedzenie Zarządu LGD 
 
W dniu 14.12.2018 roku (piątek) odbyło się Posiedzenie Zarządu w Biurze LGD. Podjęto 
uchwałę zatwierdzającą dokumentację w sprawie polityki RODO. Ponadto dyskutowano 
o planach LGD w nadchodzącym roku – w Harmonogramie działań komunikacyjnych 
przewidziano min. Wizytę studyjną na południe Polski w połowie roku, zaś na początku 
roku czeka nas Drugi Warsztat Ewaluacyjny. 


