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Rozliczenie operacji grantowych  
Po raz pierwszy w historii LGD Wstęga Kociewia zakończyła procedurę rozliczania 
operacji grantowych. Wraz z końcem roku 2019 r. grantobiorcy (z naborów w roku 
2018) zakończyli swoje działania i złożyli do Biura LGD Sprawozdania końcowe i 
wnioski o rozliczenie grantów. W dniu 19.02.2020 r. Zarząd LGD podjął uchwały o 
zatwierdzeniu płatności.  

 
Warsztat refleksyjny  
W dniu 06.02.2020 r. w restauracji Piaskowa w Tczewie odbył się warsztat 
refleksyjny LGD. 
Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do monitorowania działań LGD na przestrzeni 
lat w celu dokonania ewaluacji wewnętrznej. 
W warsztacie udział wzięli: członkowie Zarządu LGD, przedstawiciele Rady 

Programowej, członkowie stowarzyszenia, samorządy z obszaru LSR, sąsiadujące 
lokalne grupy działania, a także potencjalni beneficjenci programu Leader oraz 
mieszkańcy. 
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej Kierownika Biura, w której 
zawarto dane statystyczne na temat obszaru, oraz poziom realizacji wskaźników w 
strategii. 
Drugą część zebrania przeznaczono na warsztat, gdzie wypracowano odpowiedzi, 

które będą stanowiły podstawy do dalszych działań i ewaluacji.  
Kolejnym punktem programu było wystąpienie Dyrektora Biura Lokalnej Organizacji 
Turystycznej Kociewie – Pana Piotra Kończewskiego, gdzie przedstawiono zebranym 
"Strategię rozwoju i promocji marki regionu turystycznego Kociewia na lata 2019-
2023" oraz wręczono wszystkim uczestnikom podręczniki rozwijające temat. 
Ostatnim elementem tego dnia była prezentacja Animatora OWES – Pana Macieja 
Kumora, na temat oferty Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.  

 
Walne Zgromadzenie Członków Związku Stowarzyszeń Pomorska Sieć Leader  
W dniu 29.01.2020 r. w Urzędzie Gminy Lipusz odbyło się spotkanie Pomorskiej 
Sieci Leader, na którym wysłuchaliśmy sprawozdania merytorycznego Zarządu za 
rok 2019. Po zapoznaniu się z informacjami Komisji Rewizyjnej oraz omówieniu 
sprawozdania finansowego, podjęto uchwałę o jego przyjęciu. Następnie Uchwałą 
udzielono absolutorium Zarządowi. Oprócz tego miała miejsce dyskusja na temat 

spraw bieżących LGD, wspólnej ewaluacji zewnętrznej, planów działań na 2020 r. 
oraz zmian w składzie zarządu sieci. 
 
Nowe nabory wniosków 
LGD Wstęga Kociewia informuje o nowych naborach wniosków na zadania grantowe: 
 
✅ Inwestycje: budowa punktowej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - nabór 
nr 6/2020/G 

✅ Wydarzenia i szkolenia podnoszące jakość kapitału społecznego, w tym związane 
z zachowaniem dziedzictwa, ochrony środowiska i klimatu - nabór nr 7/2020/G 
✅ Działania promocyjne: na obszarze LSR i poza nim - nabór nr 8/2020/G 
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Do udziału w naborach zapraszamy organizacje pozarządowe, które NIE prowadzą 
działalności gospodarczej. 
 
Przypominamy, że granty muszą mieć charakter niekomercyjny. 
 
Termin przyjmowania wniosków trwa od 9 do 23 marca br. 

 
LGD Wstęga Kociewia organizuje doradztwo dla wszystkich zainteresowanych osób, 
w planach także mamy szkolenie z wypełniania dokumentacji aplikacyjnej.  
 
Szczegółowe informacje oraz treść ogłoszeń znajdują się na stronie internetowej 
LGD https://wstega-kociewia.pl/ w zakładce nabory – należy wybrać nr 
odpowiedniego naboru. 

 
Złożono Informację Monitorującą 
W dniu 29.01.2019 r. złożyliśmy w Samorządzie Województwa Informację 
monitorującą za II połowę 2019 r. W Informacji zawieramy dane sprawozdawcze 
wraz z niezbędnymi załącznikami o działalności LGD związanej ze zrealizowanymi 
zadaniami zaplanowanymi w Planie Komunikacji na okres.  
 

 
Złożono sprawozdanie z realizacji LSR w 2019 r. 
W dniu 26.02.2020 r. złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Pomorskiego (Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) 
Sprawozdanie z realizacji LSR w roku 2019. W Sprawozdaniu zawieramy informacje 
o poziomie wykonania wskaźników i przedsięwzięć, a także dane liczbowe dotyczące 
działalności LGD. 

 
Posiedzenie Zarządu LGD 
W dniu 19.02.2020 r. obradował Zarząd LGD. Podstawowym celem zebrania było 
zatwierdzenie wniosków o płatność dla projektów grantowych. Oprócz tego 
dyskutowano o sprawach bieżących oraz planach działań w 2020 roku. 
 
 

 Udział w warsztacie ewaluacyjnym LGD Trzy Krajobrazy 
W dniu 13.02.2020 r. w Pruszczu Gdańskim odbył się warsztat refleksyjny 
sąsiedniego LGD Trzy Krajobrazy. Uczestniczył w nim Kierownik Biura, Marek 
Modrzejewski. Spotkanie było doskonałą okazją do przyjrzenia się jak funkcjonuje 
inne LGD a także włączenia się w dyskusję o ewaluacji. 

https://wstega-kociewia.pl/

