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Ogłoszenia o naborach wniosków 

W maju LGD Wstęga Kociewia ogłosiła nowe nabory wniosków. W dniach 20.05-03.06 

beneficjenci mogli składać swoje aplikacje w ramach następujących zakresów:  

- nabór 14/2019 - podejmowanie działalności gospodarczej --> „Zacznij razem z nami”, 

czyli wsparcie dla osób podejmujących działalność gospodarczą  

- nabór 15/2019 - rozwijanie działalności gospodarczej --> "Mały może szybciej", czyli 

tworzenie nowoczesnych miejsc pracy w mikro i małych przedsiębiorstwach 

- nabór 16/2019 ---> „Zaczyn” - czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych"- rozwijanie działalności gospodarczej, opartych na wykorzystaniu lokalnych 

produktów rolnych 
- nabór 17/2019 ---> „Zaczyn” - czyli wzmocnienie przetwórstwa lokalnego produktów 

rolnych"- podejmowanie działalności gospodarczej opartą na wykorzystaniu lokalnych 

produktów rolnych 
- Nabór 3/2019/G - „Razem możemy więcej i lepiej”, czyli zwiększenie ilości i podniesienie 

jakości działań organizowanych na bazie ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej 

- Nabór 4/2019/G - „Kociewie znane i lubiane", czyli organizacja przedsięwzięć 

wykorzystujących i promujących lokalne zasoby 

- Nabór 5/2019/G - „Kociewie znane i lubiane", czyli inwestycje w punktową infrastrukturę 

turystyczną i rekreacyjną 

 

Kolejne nabory wniosków zaplanowano na II połowę roku - najpewniej jesienią 

(przewidywane konkursy na granty oraz na podejmowanie działalności gospodarczej) . 

 

Wyniki naborów wniosków 

Do biura wpłynęło łącznie 20 wniosków o przyznanie pomocy. LGD przekazało kopie 

projektów członkom Rady Programowej. Organ decyzyjny obradował w dniu 12.06.2019 r. w 

Tczewie. W wyniku oceny wybrano następujące operacje do dofinansowania: 
 

Nabór 14 – Podejmowanie działalności gospodarczej  

L.p. Imię i nazwisko 

wnioskodawcy  

Tytuł Operacji  Kwota 

Dofinansowania  

1. Grzegorz Łukomski Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej 

usługi dekarskie i ciesielskie dla mieszkańców 

Powiatu Tczewskiego  

100 000,00 zł 

2. Krzysztof 

Kaliszewski  

 

Podjęcie działalności gospodarczej, zakup 

wyposażenia w celu utworzenia stanowiska pracy  

100 000,00 zł 

3. Maciej Lewiński  Podjęcie działalności gospodarczej, zakup 

wyposażenia w celu utworzenia stanowiska pracy  

100 000,00 zł 

4. Leszek Kłodda Podjęcie działalności gospodarczej, zakup 

wyposażenia w celu utworzenia stanowiska pracy  

100 000,00 zł 

5. Anna Urban  

 

Podjęcie działalności gospodarczej w branży 

turystycznej poprzez utworzenie hostelu oraz 

punktu gastronomicznego  

100 000,00 zł 
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Nabór 15 – Rozwijanie działalności gospodarczej 

L.p. Nazwa firmy Tytuł wniosku Kwota 

dofinansowania  

1 Rafo Zakład 

Produkcyjno Usługowo 

Handlowy 

Ewa Nagórska  

Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez zakup 

maszyny oraz zatrudnienie dwóch 

pracowników  

240 000,00 zł 

2 „Inter – Fast” 

Kazimierz Marut  

Unowocześnienie mikroprzedsiębiorstwa 

„Inter-Fast” Kazimierz Marut  

99 650,00  zł 

3 SK Goszyn 

Michał Kowalski  

Rozwój przedsiębiorstwa poprzez wyposażenie 

pokoi gościnnych i zakup namiotu 

albuminowego oraz zatrudnienie jednego 

pracownika  

120 000,00 zł 

4 Gospodarstwo 

Agroturystyczne 

Maciejówka 

Ewelina Mróz  

 

Rozwój działalności Gospodarstwa 

Agroturystycznego Maciejówka poprzez zakup 

wyposażenia oraz utworzenie nowego 

stanowiska pracy – kucharz  

99 000,00 zł  

 

 

Nabór 16 – Rozwijanie działalności gospodarczej „Zaczyn” – nie wpłynęły żadne wnioski  

 

 

Nabór 17 – Podejmowanie działalności gospodarczej „Zaczyn” 

L.p. Imię i nazwisko Tytuł Wniosku Kwota 

dofinansowania 

1 Krystian Mróz Kociewska Eko Manufaktura – 

Przetwory Babci Lusi – 

podjęcie działalności gospodarczej 

100 000,00 zł 

 

Nabór 3 2019 G 

L.p. Nazwa Organizacji  Tytuł Wniosku  Kwota Dofinansowania  

1 Stowarzyszenie Kociewskie Forum Kobiet Kuźnia rozmaitości 20 000,00 zł 

2 Chorągiew Husarska Województwa 

Pomorskiego  

Na koń – szkolenie 

jeździeckie dla 

młodzieży 

20 000,00 zł 

3 Stowarzyszenie Centrum Aktywnych 

Gniew 

Eko kreatywni – Eko 

odpowiedzialni  

14 700,00 zł 

 

 

Nabór 4 2019 G 

L.p. Nazwa Organizacji  Tytuł Wniosku  Kwota Dofinansowania  

1 Stowarzyszenie Kociewskie Forum 

Kobiet 

Kociewski Festiwal 

Kulinarny – Pełna Grapa  

20 000,00 zł 

2 Stowarzyszenie Centrum Aktywnych 
Gniew 

Zagniewani w 
Trójmieście 

20 000,00 zł 
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Nabór 5 2019 G 

L.p. Nazwa Organizacji  Tytuł Wniosku  Kwota 

Dofinansowania  

1 Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 

przy parafii świętego Stanisława 

Biskupa i Męczennika w Subkowach  

Miejsce rekreacyjno – 

turystyczne  

17 000,00 zł 

2 Kółko Rolnicze – Koło Gospodyń 

Wiejskich w Śliwinach  

Stanica Rowerowo - 

Rekreacyjna w Śliwinach  

16 000,00 zł 

3 Chorągiew Husarska Województwa 

Pomorskiego  

Stanica Husarska – budowa 

punktu przystankowego dla 

turystów konnych 

17 000,00 zł 

4 Stowarzyszenie Centrum Aktywnych 

Gniew 

Rycerze Gniewa 17 000,00 zł  

5 Lokalna Organizacja Turystyczna 

Kociewie  

Terenowa Informacja 

Turystyczna o Okolicy 

(TIToO) 

19 500,00 zł  

 

Pod koniec czerwca powyższe wnioski wraz z dokumentacją naborową przekazane zostały do 

instytucji wdrażającej czyli do Samorządu Województwa Pomorskiego. 

 

 

Szkolenie dla  beneficjentów PROW 

W związku z ogłoszeniem naborów wniosków zorganizowaliśmy szkolenia związane z 

omówieniem zasad dotyczących wniosku o przyznanie pomocy dla projektów w ramach 

PROW 2014-2020 dla następujących działań: granty, podejmowanie działalności 

gospodarczej, rozwijanie działalności gospodarczej. 

Spotkania odbywały się od 24 do 27 maja br. w Restauracji Piaskowa w Tczewie (ul. 

Piaskowa 3, sala szkoleniowa), a poprowadził je Marek Modrzejewski, Kierownik Biura LGD 

oraz pan Jarosław Zielonka, firma Doradztwo Strategiczno - Inwestycyjne „Progress”. Udział 

w szkoleniu był bezpłatny. Celem szkoleń było przekazanie informacji o: trybie i zakresie 

przyznawania pomocy, zobowiązaniach wynikających z umowy przyznania pomocy, a w 

szczególności o sposobie przygotowania wniosku o przyznanie pomocy i załączników.  

 

 

Wernisaż wystawy Kociewie – Ammersee: Tak różne a tak podobne 

Pierwszy wernisaż wystawy na obszarze LGD "Wstęga Kociewia" już za nami. 27 kwietnia 

2019 roku na Zamku w Gniewie odbył się Dzień Bawarski pod hasłem "Ammersee – 

Kociewie. So anders und so ähnlich. Tak różne, a tak podobne." 

Wernisaż wystawy fotograficznej „Kociewie – Ammersee: Tak różne a tak podobne” odbył 

się 27 kwietnia na zamku w Gniewie. Gości witali Bogdan Badziong prezes zarządu LGD 

Wstęga Kociewia i Kierownik biura Marek Modrzejewski. W uroczystości wzięli też udział 

mieszkańcy gminy Gniew na czele z burmistrzem Maciejem Czarneckim. 

Fotografie, które oglądać można było na zamku w Gniewie poświęcone są walorom 

przyrodniczym, gospodarczym i kulturowym regionu bawarskiej LGD Ammersee. Oglądać je 

można było za darmo na dziedzińcu gniewskiej twierdzy do 11 maja. Wystawa powstała w  
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ramach międzynarodowego projektu współpracy z niemieckim LAG Ammersee, LGD 

"Gminy Powiatu Świeckiego", LGD "Chata Kociewia" oraz LGD "Wstęga Kociewia".  

Uczestnicy wernisażu mogli zapoznać się z walorami południowego regionu Bawarii 

Ammersee. Jest to pierwsza z trzech wystaw jakie odbędą się na terenie Kociewia od kwietnia 

do lipca. Jesienią my będziemy promować Kociewie na Bawarii.  

Wystawa dostępna była dla zwiedzających na Zamku w Gniewie w dniach 28 kwietnia do 11 

maja 2019.  

Wernisaż jest elementem realizowanego międzynarodowego projektu współpracy pt. 

„Promowanie obszaru objętego strategiami rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność w ramach współpracy międzynarodowej" przez LGD „Gminy Powiatu 

Świeckiego”, LGD „Chata Kociewia”, LGD „Wstęga Kociewia” oraz LAG Ammersee 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

 

II etap wystawy zdjęć z Bawarii 

17 maja wystawę fotografii z LAG Ammersee uroczyście pokazano w Grodzisku Owidz. Na 

otwarciu wystawy obecni byli: Piotr Kończewski – Wiceprezes Zarządu oraz Marek 

Modrzejewski – Kierownik Biura. Tym sposobem przez dwa tygodnie mieszkańcy z obszaru 

LGD Chata Kociewia mogli ją oglądać również na swoim terenie – udostępnioną w holach 

Galerii Neptun w Starogardzie. Działanie finansowane jest w ramach międzynarodowego 

projektu współpracy.  

 

 

III etap wystawy zdjęć z Bawarii 

Ostatnim przystankiem fotografii bawarskich był obszar LGD Gminy Powiatu Świeckiego. 14 

czerwca br. wystawę zaprezentowano w murach Zamku u Nowem. Następnym elementem 

międzynarodowego projektu współpracy z Niemcami będzie pokazanie jesienią zdjęć 

Kociewia na obszarze LAG Ammersee. 

 

 

Wydano 6 numer Biuletynu LGD 

Z radością informujemy, że z drukarni odebraliśmy najnowszy numer naszego Biuletynu. 

Poczytać w nim można będzie o nowinkach z życia LGD. Oprócz tego w Biuletynie znajdą 

Państwo ciekawe teksty napisane przez lokalnych liderów. Jak zwykle nie zabrakło inspiracji 

na kociewską potrawę. Szczególnie polecamy kalendarium sezonowych imprez na Kociewiu. 

Biuletyn dystrybuowany jest za pośrednictwem Gazety Tczewskiej, lub do odbioru w biurze 

LGD.  

 

 

Posiedzenie Zarządu LGD 

W dniu 17.06.2019 r. obradował Zarząd LGD. Jako, że było to pierwsze zebranie Zarządu w 

nowej kadencji to spotkanie rozpoczęło się od wyborów Wiceprezesa. Został nim ponownie  
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Pan Piotr Kończewski uzyskując jednogłośne poparcie. Dyskutowano o sprawach bieżących, 

nakreślono plany na najbliższe miesiące.  

 

Promocja LGD w Toruniu 

16 czerwca br. w Muzeum Etnograficznym im. Marii Znamierowskiej – Prüfferowej w 

Toruniu odbył się festyn rodzinny KOCIEWSKIE UCIECHY, podczas którego na 

odwiedzających obiekt czekało sporo atrakcji związanych z kulturą naszego regionu.  

Realizatorami tego wydarzenia byli: Lokalna Organizacja Turystyczna KOCIEWIE, 

Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Ognisko Pracy Pozaszkolnej ze Starogardu 

Gdańskiego, Powiat Świecki, Lokalna Grupa Działania „Wstęga Kociewia”, Lokalna Grupa 

Działania Gminy Powiatu Świeckiego. 

Festyn rozpoczął się w południe, a gości przywitały występy lokalnych zespołów 

regionalnych.  

W muzeum nie zabrakło stoisk promocyjnych i atrakcji dla najmłodszych. Można było ułożyć 

puzzle kociewskie, oraz  pokolorować obiekty związane z regionem.  

 

Kontrola operacji grantowej  

Za nami pierwsza kontrola przeprowadzona przez Biuro LGD na miejscu u Beneficjenta. 

Zgodnie z wytycznymi, każdy projekt grantowy musi zostać skontrolowany. 9 czerwca 

odwiedziliśmy Chorągiew Husarską Województwa Pomorskiego w czasie warsztatów. 

Dokonano sprawdzenia zgodności działań zgodnie z zapisami umowy, wykonano 

dokumentację fotograficzną, natomiast po zakończeniu przesłano Beneficjentowi Raport z 

czynności kontrolnych. W tym roku czekają nas jeszcze kontrole pozostałych pięciu operacji 

grantowych z 2018 roku. 

 

Lato 2019 

Wszystkim naszym Partnerom życzymy bezpiecznego wypoczynku i aby nadchodzące 

wakacje były radosne i pełne niezapomnianych wrażeń. Cieszcie się z każdego słonecznego 

dnia i z każdej przeżytej przygody. Bawcie się dobrze na złocistych plażach, w górach czy 

nad jeziorami. Niech okres wakacyjny sprawi że, będziemy wypoczęci i w doskonałych 

humorach. 


