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Złożono Informację monitorującą
W dniu 31.01.2022 r. złożono informację monitorującą za II połowę 2021 r. W Informacji tej
zawieramy dane sprawozdawcze wraz z niezbędnymi załącznikami o działalności LGD
związanej ze zrealizowanymi zadaniami zaplanowanymi w Planie Komunikacji na dany
okres.
Rada Programowa dokonała wyboru
W dniu 12 stycznia 2022 r. w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie
organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała
wyboru operacji w naborze 22/2021.
Na konkurs obejmujący zakres „Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej , rekreacyjnej lub kulturalnej” złożono 6 wniosków o przyznanie pomocy.
Wszystkie spełniły wymagania formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią
Rozwoju. Wszystkie wnioski osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym
samym zostały wybrane do dofinansowania. Ostatni wniosek (Gmina Tczew) nie zmieścił się
w limicie środków podanych w Ogłoszeniu.
Nabór nr 22/2021
konkurs: „Dla was i dla nas”, czyli budowa i przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej
infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej
Nazwa wnioskodawcy

Adres

Numer wniosku

Tytuł wniosku

Zabawa źródłem wiedzy, ruchu i
zdrowia – stworzenie nowej
infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej we wsiach Morzeszczyn
i Nowa Cerkiew
Gmina Gniew
83-140 Gniew
IN/02/22/2021
Budowa drewnianego mostu przez
Plac Grunwaldzki 1
Wierzycę
Gmina Subkowy
83-120 Subkowy
IN/03/22/2021
Stworzenie nowego
ul. Józefa
ogólnodostępnego terenu
Wybickiego 19A
rekreacyjnego poprzez budowę nowej
części budynku w terenie
rekreacyjnym znajdującym się przy
boisku sportowym w Radostowie
Gmina Pelplin
83-130 Pelplin
IN/04/22/2021
Budowa terenu sportowo –
Plac Grunwaldzki 4
rekreacyjnego w Kulicach
Gmina Pelplin
83-130 Pelplin
IN/05/22/2021
Budowa obiektów rekreacyjno –
Plac Grunwaldzki 4
sportowych na terenie gminy Pelplin
Gmina Tczew
83-110 Tczew
IN/06/22/2021
Stworzenie miejsca rekreacji w
ul. Lecha 12
Dąbrówce Tczewskiej
* operacje mieszczące się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oznaczone zostały
kolorem szarym
Gmina
Morzeszczyn

83-132 Morzeszczyn
Ul. Kociewska 12

IN/01/22/2021
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W dniu 12 stycznia 2022 r. w Restauracji Piaskowa w Tczewie odbyło się posiedzenie
organu decyzyjnego LGD „Wstęga Kociewia”, podczas którego Rada Programowa dokonała
wyboru operacji w naborze 23/2021.
Na konkurs obejmujący zakres „Zacznij razem z nami czyli Podejmowanie działalności
gospodarczej” złożono 17 wniosków o przyznanie pomocy. Wszystkie spełniły wymagania
formalne i zostały uznane za zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju. Wszystkie wnioski
osiągnęły też minimalną wymaganą ilość punktów, a tym samym zostały wybrane do
dofinansowania.
Na dzień przekazania dokumentacji do Samorządu Województwa Pomorskiego w limicie
środków podanych w ogłoszeniu zmieściło się 8 operacji.
Poniżej publikujemy listę operacji wybranych do dofinansowania.
konkurs 23/2021: Podejmowanie działalności gospodarczej
Nazwa wnioskodawcy

Struczyński Jarosław
Nowopolska Karolina
Gil Piotr
Gil Dominika

Orzechowska Emilia

Drzewucki Mariusz
Gajewska Joanna
Ogonowski Kamil
Lipiński Marcin
Niciejewska
Małgorzata

Tytuł wniosku

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez
stworzenie prywatnego muzeum: Izby edukacyjno
– historycznej „Panteon Husarii” w Opaleniu
Utworzenie nowego miejsca wypoczynkowego w
Brodach Pomorskich poprzez zakup wyposażenia
Utworzenie nowej działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży świeczek
Utworzenie nowej działalności gospodarczej
polegającej na wytwarzaniu i sprzedaży świeczek
Lawendowe wzgórze – podjęcie działalności
gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokoi
noclegowych turystom oraz tworzeniu produktów
z lawendy
Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się
produkcją lokalnych wyrobów z mięsa
Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się
wynajmowaniem pomieszczeń dla turystów oraz
ekologicznym sprzątaniem
Stworzenie firmy oferującej nowoczesne usługi
pomiarowe w powiecie tczewskim
Podjęcie działalności gospodarczej poprzez
utworzenie Studia Filmowego, zakup niezbędnego
wyposażenia dla nowego stanowiska pracy
Świadczenie usług wynajmu pojazdu
turystycznego poprzez zakup samochodu i
wyposażenia

Numer
wniosku

Ustalona kwota
wsparcia

PD/15/23/
2021

100 000,00

PD/05/23/
2021
PD/04/23/
2021
PD/11/23/
2021

100 000,00
100 000,00
100 000,00

PD/16/23/
2021

100 000,00

PD/08/23/
2021

100 000,00

PD/14/23/
2021
PD/03/23/
2021
PD/17/23/
2021
PD/01/23/
2021

Wrosz Renata

Mobilny szef kuchni w twoim domu

PD/07/23/
2021

Lewińska Żaneta

Podjęcie działalności gospodarczej, zakup
wyposażenia umożliwiającego prowadzenie
doradczej działalności oraz utworzenia miejsca

PD/10/23/
2021

100 000,00
100 000,00

100 000,00
100 000,00

100 000,00

100 000,00
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Piontkowska-Dorotyn
Agnieszka
Pelowska Karolina
Lewiński Paweł

Drossel Magdalena

Justa Anna

pracy
Podjęcie działalności gospodarczej w branży
produkcji pamiątek oraz grawerowania
laserowego, zakup niezbędnego wyposażenia dla
nowego stanowiska pracy
Utworzenie hotelu dla zwierząt „Nad
rozlewiskiem” w Szczerbięcinie
Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się
organizowaniem imprez jednodniowych z
wynajmem balii, sauny lub łodzi motorowej
Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na
prowadzeniu imprez okolicznościowych, zajęć z
ekologii, muzykoterapii oraz produkcji filmów i
zdjęć z imprez okolicznościowych
Podjęcie działalności gospodarczej zajmującej się
oprawą muzyczną imprez oraz wynajem sprzętów
rozrywkowych – zakup niezbędnego sprzętu

PD/13/23/
2021

100 000,00

PD/06/23/
2021

100 000,00

PD/12/23/
2021
PD/09/23/
2021
PD/02/23/
2021

100 000,00

100 000,00

100 000,00

* operacje mieszczące się w limicie środków podanym w ogłoszeniu o naborze wniosków oznaczone zostały
kolorem szarym

AUTOWERYFIKACJA OCENY
Po przekazaniu informacji o wynikach oceny do beneficjentów, dwóch wnioskodawców
zgłosiło protesty do ilości przyznanych punktów. Rada Programowa oceniła operacje
ponownie, dokonując częściowej zmiany rozstrzygnięcia:
Nazwa
wnioskodawcy
Struczyński Jarosław
Nowopolska Karolina
Gil Piotr
Gil Dominika
Orzechowska Emilia
Drzewucki Mariusz
Gajewska Joanna
Niciejewska
Małgorzata
Ogonowski Kamil

Tytuł wniosku
Podjęcie działalności gospodarczej poprzez stworzenie
prywatnego muzeum: Izby edukacyjno – historycznej
„Panteon Husarii” w Opaleniu
Utworzenie nowego miejsca wypoczynkowego w
Brodach Pomorskich poprzez zakup wyposażenia
Utworzenie nowej działalności gospodarczej polegającej
na wytwarzaniu i sprzedaży świeczek
Utworzenie nowej działalności gospodarczej polegającej
na wytwarzaniu i sprzedaży świeczek
Lawendowe wzgórze – podjęcie działalności gospodarczej
polegającej na wynajmowaniu pokoi noclegowych
turystom oraz tworzeniu produktów z lawendy
Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją
lokalnych wyrobów z mięsa
Utworzenie przedsiębiorstwa zajmującego się
wynajmowaniem pomieszczeń dla turystów oraz
ekologicznym sprzątaniem
Świadczenie usług wynajmu pojazdu turystycznego
poprzez zakup samochodu i wyposażenia
Stworzenie firmy oferującej nowoczesne usługi
pomiarowe w powiecie tczewskim

Numer
wniosku
PD/15/23/2021
PD/05/23/2021
PD/04/23/2021
PD/11/23/2021
PD/16/23/2021
PD/08/23/2021
PD/14/23/2021
PD/01/23/2021

PD/03/23/2021
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Złożono sprawozdanie z LSR za 2021 rok
W dniu 28.02.2022 r. złożono w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego
(Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich) Sprawozdanie z realizacji Lokalnej
Strategii Rozwoju w 2021 roku. W Sprawozdaniu zawieramy informacje o poziomie
wykonania wskaźników i przedsięwzięć (wraz z danymi finansowymi), a także dane liczbowe
dotyczące działalności LGD. Załączamy do sprawozdania Raport końcowy, w którym
opisujemy wnioski wynikające z warsztatu refleksyjnego.
Udział w spotkaniu informacyjnym Polskiej Sieci Leader
W dniu 03.02.2022 r. braliśmy udział w spotkaniu Polskiej Sieci Leader. Spotkania Polskiej
Sieci Leader odbywają się cyklicznie, najczęściej online. Podczas spotkań poruszane są
tematy związane z bieżącą działalnością LGD. W tym spotkaniu głównie rozmawiano na
temat nowego okresu programowania: zasad pisania kolejnej strategii oraz składania
wniosków na wsparcie przygotowawcze. Dzięki spotkaniom LGD z całej Polski mogą
wymieniać się doświadczeniami i zdobywać wiedzę.
Udział w warsztacie refleksyjnym sąsiedniej LGD
W dniu 11.02.2022 r. braliśmy udział w warsztacie ewaluacyjnym LGD Trzy Krajobrazy. Z
Pruszcza Gdańskiego. Spotkanie odbywało się zdalnie, ze względu na zagrożenie
pandemiczne.
Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do monitorowania działań LGD na przestrzeni lat w
celu dokonania ewaluacji wewnętrznej.
W warsztacie udział wzięli: członkowie Zarządu, przedstawiciele Rady, członkowie
stowarzyszenia, samorządy z obszaru LSR, sąsiadujące lokalne grupy działania, a także
potencjalni beneficjenci programu Leader oraz mieszkańcy.
Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji multimedialnej Dyrektora Biura – pana Romana
Grzyba, 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 na obszarze LGD Trzy Krajobrazy.
Warsztat refleksyjny LGD Wstęga Kociewia
W dniu 21.02.2022 r. odbył się warsztat ewaluacyjny LGD.
Lokalne Grupy Działania raz do roku zobowiązane są do przeprowadzenia ewaluacji
wewnętrznej. W tym roku (podobnie jak w ubiegłym), ze względu na pandemię
koronawirusa, zmuszeni byliśmy przeprowadzić warsztat ewaluacyjny online w formie
zdalnej, poprzez platformę Google Meet. Warsztat refleksyjny stanowi narzędzie do
monitorowania działań LGD na przestrzeni lat w celu dokonania ewaluacji wewnętrznej.
Termin spotkania refleksyjnego wyznaczony został na dzień 21 lutego br.

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”.

newsletter
Lokalnej Grupy Działania „Wstęga Kociewia”
Styczeń – luty 2022 r.
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 otworzył Wiceprezes LGD – pan Piotr Kończewski. Następnie odbyła się
prezentacja multimedialna 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.
Ostatnim elementem zaplanowanym w programie spotkania była prezentacja Wiceprezesa
LGD – pana Piotra Kończewskiego, pt. "Marketing turystyczny Kociewia - dobre praktyki i
inspiracje”.
Złożono wniosek o płatność za grant 8G
W dniu 28.02.2022 r. złożono wniosek o płatność za grant 8G – Pokochaj Kociewie
(promocja). W ramach umowy grantowej „Pokochaj Kociewie – promocja” LGD
sfinansowało 7 zadań grantowych, których celem było propagowanie naszego obszaru na
różne sposoby.
Posiedzenie Zarządu LGD Wstęga Kociewia
W dniu 24.02.2022 r. obradował Zarząd LGD. Podjęto uchwały zatwierdzające Sprawozdanie
z LSR za 2021 rok. Ponadto zatwierdzono do wypłaty ostatnie już wnioski o rozliczenie
grantów. Dyskutowano też o sprawach bieżących dotyczących działalności LGD.
Złożono uzupełnienia do wniosku o płatność za granty 6G
W dniu 28.02.2022 r. złożono uzupełnienia do wniosku o płatność dla grantu: 6G Pokochaj
Kociewie (inwestycje). W ramach projektu grantowego „Pokochaj Kociewie – inwestycje”
sfinansowano cztery zadania, których celem było propagowanie naszego obszaru poprzez
różnego rodzaju punkty małej infrastruktury.
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