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Szkolenie dla wnioskodawców 

 

W dniu 6 listopada odbywało się szkolenie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosków 

w ostatnich naborach ogłoszonych przez LGD. Ze względu na zagrożenie epidemiczne oraz 

zakaz organizowania zgromadzeń zdecydowaliśmy się na zdalną formę szkolenia, za 

pośrednictwem platformy Microsoft Teams. W wyniku działania przeszkolonych zostało 18 

osób.  

 

Zakończono nabory wniosków 

 

16 listopada zakończono ostatnie w ramach obecnej perspektywy unijnej nabory wniosków. 

Wnioski można było składać przez okres trwający dwa tygodnie.  

 

Nabór nr 20/2020 dotyczył budowy Infrastruktury kulturalnej, rekreacyjnej lub turystycznej. 

Wpłynęły 4 wnioski: 

 
Lp. Nazwa 

wnioskodawcy 

Tytuł wniosku 

1. Gmina Pelplin Budowa obiektów rekreacyjno – sportowych na terenie Gminy Pelplin 

2. Gmina Subkowy Stworzenie nowego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w Subkowach  

3. Gmina Gniew Budowa nowych miejsc służących rekreacji na terenie Gminy Gniew 

4. Gmina Tczew Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej 

 

Nabór nr 21/2020 czyli „Zacznij Razem z nami” dotyczył Podejmowania działalności 

gospodarczej. Do Biura LGD wpłynęło 11 wniosków: 

 
Lp. Imię i nazwisko 

wnioskodawcy 

Tytuł wniosku 

1. Arkadiusz 

Bartnicki 

Podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi geodezyjne dla 

mieszkańców Powiatu Tczewskiego 

2. Żaneta 

Lewińska 

Podjęcie działalności gospodarczej, zakup wyposażenia umożliwiającego 

prowadzenie doradczej działalności oraz utworzenia miejsca pracy 

3. Emilia 

Orzechowska 

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokoi 

noclegowych turystom 

4. Agnieszka  

Piotkowska-Dorotyn 

Podjęcie działalności w branży eventowej oraz fotograficznej, zakup 

niezbędnego wyposażenia dla nowego stanowiska pracy 

5. Maciej  
Lewiński 

Kociewski instytut Zdrowego Stylu Życia "Wstąp po zdrowie"- utworzenie 
interaktywnego organu zajmującego się profilaktyką zdrowotną oraz eko-

sklepu internetowego z systemem szybkich dostaw na terenie działania LGD 

6. Karolina  

Nowopolska 

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na wynajmie domku 

noclegowego turystom 

 

7. 

Anna  

Ruda 

Podjęcie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej , zakup 

niezbędnego wyposażenia dla dwóch stanowisk pracy 

8. 

 

Damian 

Ślizewski 

Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego Firmy TERMO-Projekt , 

zakup niezbędnego wyposażenia dla dwóch stanowisk pracy 

9. 

 

Alicja   

Morawska 

„Dziki Slow Food”, czyli mini-masarnia w Maleninie 

10. 

 

Ewelina  

Maślanka 

Stworzenie nowego podmiotu działalności gospodarczej na terenie LGD 
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11. 

 

Natalia  

Wensierska 

Stworzenie nowego podmiotu gospodarczego w branży edukacyjno-

artystycznej poprzez nabycie instrumentów muzycznych, koniecznego 

sprzętu i rekwizytów 

 

Podpisano umowy z grantobiorcami naboru 8G 

 

W listopadzie podpisano umowy z wnioskodawcami wiosennego naboru grantowego nr 8 pt. 

Pokochaj Kociewie – promocja, w ramach którego sfinansujemy siedem operacji. 

Poniżej prezentujemy listę zawartych umów: 

 
L.p. Nazwa Grantobiorcy Tytuł operacji Kwota 

dofinansowania 

1 Towarzystwo Przyjaciół 
Zabytków Pelplina 

Promocja dawnego opactwa cysterskiego w 
Pelplinie poprzez oprawę historyczną konferencji 

popularnonaukowej „Pismo i sztuka to jedyni 

świadkowie czasów” 

20 000,00 

2 Stowarzyszenie 

Kociewskie Forum 

Kobiet 

Kociewska spiżarnia 20 000,00 

3 Chorągiew Husarska 

Województwa 

Pomorskiego 

Żywa historia na Kociewiu- cykl etiud filmowych 

o charakterze promocyjnym 

20 000,00 

4 Lokalna Organizacja 

Turystyczna KOCIEWIE 

KOCIEWIE bawi i uczy - gra planszowa 20 000,00 

5 Lokalna Organizacja 

Turystyczna KOCIEWIE 

Kociewie Tczewskie- mapa turystyczno-

krajoznawcza 

17 700,00 

6 Lokalna Organizacja 

Turystyczna KOCIEWIE 

KOCIEWIE bawi i uczy - gra  pamięciowa 

MEMORY 

12 540,00 

7 Lokalna Organizacja 

Turystyczna KOCIEWIE 

KOCIEWIE bawi i uczy - gra  karciana PIOTRUŚ 10 200,00 

 

Posiedzenie Rady Programowej  

 

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne i zakaz organizacji spotkań Rada Programowa 

obradowała zdalnie. Kierownik Biura dostarczył do członków Rady Programowej pakiety 

zawierające wnioski wraz załącznikami w wersji elektronicznej a także komplet dokumentów 

niezbędnych do oceny i głosowania. Następnie po wypełnieniu kart przez Radnych, Biuro 

LGD wprowadziło wszystkie dane do formularzy. W wyniku oceny utworzono listę 

rankingową operacji oraz podjęto niezbędne uchwały. 

 

Rada Programowa dokonała wyboru  

 

Na posiedzeniu korespondencyjnym Rada Programowa LGD dokonała wyboru operacji 

wybranych do dofinansowania w ostatnio zakończonych naborach. 
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Poniżej prezentujemy listy wniosków wybranych do dofinansowania mieszczących się w 

limicie środków przewidzianych w ogłoszeniu:  

 

Nabór 20/2020 – Infrastruktura 

 
Nazwa wnioskodawcy Numer wniosku  Tytuł wniosku 

Gmina Gniew IN/03/20/2020 
 

Budowa nowych miejsc służących rekreacji na terenie Gminy Gniew 

Gmina Subkowy IN/02/20/2020 
 

Stworzenie nowego ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego w 
Subkowach 

Gmina Pelplin IN/01/20/2020 
 

Budowa obiektów rekreacyjno- sportowych na terenie Gminy Pelplin 

Gmina Tczew IN/04/20/2020 
 

Stworzenie miejsca rekreacji w Dąbrówce Tczewskiej. 

 

Nabór nr 21/2020 – Podejmowanie działalności gospodarczej  

 
Nazwa wnioskodawcy Tytuł wniosku  

Ślizewski Damian 
Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego Firmy Termo-Projekt, zakup 
niezbędnego wyposażenia dla dwóch stanowisk pracy 

Ruda Anna 
Podjęcie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej, zakup 
niezbędnego wyposażenia dla dwóch stanowisk pracy 

Lewiński Maciej 
Kociewski instytut Zdrowego Stylu Życia "Wstąp po zdrowie"- utworzenie 
interaktywnego organu zajmującego się profilaktyką zdrowotną oraz eko-sklepu 

internetowego z systemem szybkich dostaw na terenie działania LGD 

 

 

Nowy nr Biuletynu LGD 

 

Informujemy, że pod koniec grudnia ukazał się nowy 9 numer Biuletynu. Biuletyn 

dystrybuowany jest za pośrednictwem Gazety Tczewskiej, można także odebrać go bezpłatnie 

z biura LGD lub pobrać z naszej strony internetowej. W najnowszym numerze można 

przeczytać o ostatnich działaniach LGD; są także stałe rubryki naszych autorów: przepis na 

gołąbki z kaszą oraz wspomnienia pani Krystyny Gierszewskiej, artykuł pana Bogdana 

Badzionga o I wojewodzie pomorskim, a także artykuł pana Mariusza Śledzia. Nie zabrakło  

nowinek z Lokalnej Organizacji Turystycznej Kociewie – tym razem na temat kamperów. 

Zachęcamy do lektury. 

 

Życzenia Noworoczne 

 

Zarząd Stowarzyszenia oraz pracownicy Biura LGD pragną złożyć Państwu najlepsze 

życzenia noworoczne. Niech Nowy 2021 Rok przyniesie zdrowie, spokój i spełnienie celów. 


