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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.  
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Jesienią kolejne nabory wniosków 

Informujemy, że jesienią zamierzamy ogłosić nabory wniosków na następujące 

działania: 

 Zacznij razem z nami – czyli Podejmowanie działalności gospodarczej – 

skierowane do osób nieprowadzących dotychczas działalności 

gospodarczej  

 Dla was i dla nas – czyli inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną, rekreacyjną lub kulturalną – adresowane do podmiotów 

publicznych.  

O szczegółach będziemy informować na naszej stronie internetowej niebawem. 

 

 

Aneks nr 11 do Umowy Ramowej 

Ważna informacja: Udało się pozyskać dodatkowe pieniądze na konkursy dla 

beneficjentów. W wyniku tzw. przewalutowania Urząd Marszałkowski 

Województwa Pomorskiego dokonał przeliczenia środków finansowych i 

przyznał dodatkowe pieniądze dla beneficjentów LGD pochodzące z różnicy 

kursowej. Aby móc je wykorzystać LGD podpisało z Samorządem 

Województwa Aneks nr 11 do Umowy Ramowej. 

 

 

Posiedzenie Zarządu LGD  

W związku z powyższą informacją obradował Zarząd LGD. Na posiedzeniu w 

dniu 28.08.2020 r. członkowie Zarządu przegłosowali uchwałę, dzięki której 

można było dopisać do Harmonogramu ogłaszania naborów kolejne dwa 

konkursy, które ogłoszone zostaną jesienią.  

 

 

Zakończona weryfikacja wniosku o grant 

Informujemy, że udało się zakończyć weryfikację wniosku o przyznanie grantu 

dla LGD pn. Świetlicę swą widzę ogromną (dotyczy naboru SW/7G, który 

odbywał się wiosną). Na początek września został wyznaczony termin 

podpisania umowy na to zadanie między LGD z Samorządem Województwa. 
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Dobiegają końca konsultacje grantów Pokochaj Kociewie Inwestycje /6G oraz 

Pokochaj Kociewie Promocja /8G.  

 

 

Refundacja kosztów międzynarodowego projektu współpracy  

W sierpniu udało się uzyskać refundację za projekt współpracy 

międzynarodowej z niemieckim LGD Ammersee. Projekt dotyczył Promocji 

regionów, Kociewia w Bawarii oraz Bawarii na Kociewiu. W ramach projektu 

zorganizowano wystawy fotograficzne i wizyty studyjne. Projekt odbywał się 

we współpracy z LGD Gminy Powiatu Świeckiego, LGD Chata Kociewia i 

Lokalną Organizacją Turystyczną Kociewie. Fotografie powstałe w ramach 

projektu dostępne są na stronie ammersee.kociewie.eu  

 

 

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia  

W dniu 28.08.2020 r. (piątek) w Tczewie w Restauracji Piaskowa odbyło się 

Walne Zebranie Członków naszego Stowarzyszenia. Po wysłuchaniu 

Wystąpienia Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Zebrani przyjęli 

sprawozdanie merytoryczne i finansowe za 2019 rok oraz udzielili absolutorium 

Zarządowi LGD. Ponadto dokonali niezbędnych zmian w LSR, które umożliwią 

ogłoszenie po wakacjach dodatkowych naborów wniosków.  


