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DODATKOWE ŚRODKI 

DODATKOWE MOŻLIWOŚCI 

1 100 000 ZŁ 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

 

LGD „Chata Kociewia” otrzymała dodatkowe wsparcie na realizację operacji w ramach LSR w ramach poddziałania 19.2 „ 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w wysokości 

1 100 000 złotych. 

 

Środki zostały podzielone na dwa przedsięwzięcia: 

1.1.1 Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturowego ( turystyka, rekreacja, dziedzictwo 

kulturowe, gastronomia) 800 000 złotych- rozwijanie działalności gospodarczej. 

2.1.1 Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa 

kulturowego i gastronomii ) oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów, z uwzględnieniem rozwiązań innowacyj-

nych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu 300 000 złotych- podejmowanie 

działalności gospodarczej.  
 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalna Grupa Działania "Chata Kociewia" prowadzi bezpłatne doradztwo, 

którego celem jest przygotowanie Państwa, jako potencjalnych beneficjentów do aplikowania o przyznanie środków. Doradca 

ds. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich:  

                 

     ŁUKASZ ĆWIKLIŃSKI 

     LGD Chata Kociewia 

                          ul. Rzeczna 18, Nowa Wieś Rzeczna 

                  tel. 58 560 18 82 

                          l.cwiklinski@chatakociewia.pl 

                         biuro@chatakociewia.pl  

 

 

Doradztwo prowadzone jest w ramach działania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.  

 

Zapraszamy do naszego biura, pomożemy Państwu przebrnąć przez trudności oraz wątpliwości jakie Państwo napotkacie w 

trakcie przygotowywania wniosku czy też jego rozliczania. 
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RADA LGD WYBRAŁA – 

KOLEJNY KONKURS  

ROZSTRZYGNIĘTY 

W dniach 27.07-18.08.2019 roku w Gdańsku odbywał się 759 Jarmark Św. Dominika. Jak co roku Kociewie mia-

ło możliwość zaprezentowania swojego regionu, nie mogło nas zabraknąć na tej uroczystości.  

 

Dnia 1 sierpnia 2019 Kociewiacy w barwnych strojach wyruszyli na ulicę Długą i z okrzykami „Wiwat Kociewie” 

wymachiwali kociewskimi chorągiewkami. 

 

Podczas dnia pod hasłem „Unikaty z Kociewia” można było skosztować swojskiego jadła, a także zakupić pa-

miątki prosto z Kociewia. Nie zabrakło kociewskiej muzyki i pokazu talentów chowanych na Kociewiu ;).  

 

Jednym słowem było wesoło i kolorowo- jak to u Kociewiaków. 
 

JARMARK DOMINIKAŃSKI 

2019 r. 
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Lokalna Grupa Działania "Wstęga Kociewia"  informuje, iż ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa 
Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 realizuje operację pn. „ 
Miejsca Przyjazne Rowerzystom na Kociewskich Trasach Rowerowych”, której  celem jest  tworzenie 
(rozszerzanie) i wzmacnianie sieci kontaktów (budowę sieci współpracy) dla lokalnych grup działania z terenu 
Kociewia z innymi podmiotami z trzech sektorów, oddziaływującymi na rozwój  turystyki rowerowej. 
 
Planuje się, iż poprzez działania analityczne i eksperckie, organizację seminarium i szkoleń, wyjazdu studyjne-
go oraz wydanie dwóch publikacji w ramach przedmiotowej operacji  gestorzy szlaków rowerowych i obiektów 
infrastruktury turystycznej oraz podmioty wspomagające  pozyskają wiedzę o potrzebach turystów rowerowych 
i sposobach ich zaspakajania, a także nawiążą współpracę, która pozwoli na poprawę efektywności działań. 

 
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II „Krajowa Sieć Obszarów Wiej-

skich”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 

 

Dnia 21 września w Pomorskiej 

Szkole Wyższej odbyło się między-

sektorowe forum subregionalne. 

Forum dotyczyło następujących 

zagadnień: 

 

Współpraca NGO i biznesu ( Sto-

warzyszenie CAG | Mikrostyk S.A. 

|SPOKO - Społeczny Kosz) 

 

Jak zacząć zarabiać w organizacji 

pozarządowej?(Nadwiślański Ośro-

dek Wsparcia Ekonomii Społecznej 

| LGD Chata Kociewia) 

 

Street Art na Warsztat! - inicjatywy 

młodzieżowe ( Klub Obywatelski 

"Młody Obywatel"Lisewo Malbor-

skie) 

 

Zespół pełen talentów ( Stowarzy-

szenie POZYTYWNI | ROZWO-

JOWNIK) 



 

 

                                                                                    

PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY 

"Zwierzę - najlepszy przyjaciel 
człowieka" 

W ramach projektu "Zwierzę - najlepszy przyjaciel  

człowieka" podopieczni Środowiskowego Domu  

Samopomocy w Kaliskach - Radośni odwiedzili 

miejsce przyjazne osobom niepełnosprawnym. Był 

to:  Zaczarowany Folwark w Czarnymlesie, gdzie 

mieli  przyjemność przebywania wśród zwierząt  

gospodarstwa domowego oraz Danieli.  

W ramach tegoż projektu odbyły się również zaję-

cia z lamoterapii i alpakoterapii, hipoterapii oraz 

dogoterapii. 



 

 

 REALIZOWANE PROJEKTY  

W RAMACH DZIAŁAJ LOKALNIE  XI-2019 

"Wszyscy kochamy 

wolność" 
 

Projekt realizowany przez Fundację 

Słoneczna Galeria. 

Realizację projektu rozpoczął cykl  

spotkań, wykładów poświęconych 

ważnym datom w historii naszego 

kraju. Wśród tematów znalazły się: 

15 rocznica przystąpienia naszego 

kraju do UE, 30lat wolności, , 80 

rocznica wybuchu II wojny świato-

wej. 

Kolejnym elementem będą 

spotkania na których za pomo-

cą technik plastycznych i arty-

stycznych powstaną symbole 

wolności i niepodległości: 

- wykorzystanie symboli wolno-

ści do zdobienia ceramicznych 

przedmiotów użytku codzien-

nego ( kubeczki, filiżanki), 

- wykonanie dekoracji z gipsu i 

zdobienie z wykorzystaniem 

symboli Wolności i Niepodle-

głości, 

- malowanie na płótnie. 

 

Końcowym efektem projektu będzie wystawa prac wykonanych podczas warsztatów oraz eksponatów ze zbió-

rek wśród mieszkańców. Zaprezentowane zostaną oryginalne, unikatowe dokumenty historyczne ( bibuły, rę-

kopisy itp.) 

Kolejne spotkania zaplanowano  w  miesiącu  październiku oraz listopadzie. 

Fot. Uczestników projektu „Wszyscy kochamy wolność” 



 

 

 

„Ekokociewianka” 

Dofinansowano ze środków Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego 
przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Ośrodek Działaj Lokalnie LGD "Chata Kociewia”. 

 
 
 
To projekt realizowany przez  grupę nieformalną 
Ekokociewianki pod patronatem Samorządowej 
Instytucji Kultury Grodzisko Owidz. 
 
Grupa inicjatywna swoje działania skupia wokół 
dbania o zdrowie, urodę, najbliższe otoczenie w 
duchu ekologii. Grupa pragnie uczulić Kociewianki  
na obecność chemii w naszym życiu, dlatego po-
stanowiła wspierać działania które wykorzystują 
naturalne , lokalne składniki w dbaniu o siebie i 
swój dom. 
Biorąc udział w projekcie uczestnicy, otrzymają 
sprawdzone receptury na środki czystości i kosme-
tyki służące urodzie, a wszystkie naturalne mazidła 
ukręcą pod okiem specjalistki. 
 
Zajęcia w nadchodzącym miesiącu: 
 
3.10 Peeling do ciała i sól do kąpieli z produktów, 
które każdy ma w domu, wyjście w teren po igły i 
żywicę. 
10.10 Maść na przeziębienie na bazie igieł i mło-
dych szyszek sosnowych  
17.10 Aromatyzowanie domu – słoiczki, zawieszki 
zapachowe i wosk do kominków. 
24.10 Pielęgnacyjne mydło w kostce do rąk 



 

 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„CHATA KOCIEWIA” 

UL. RZECZNA 18 NOWA WIEŚ RZECZNA 

83-200 STAROGARD GDAŃSKI 

 

TEL/FAX 58 560 18 82 

TEL. KOM. 531 531 788 

 

WWW.CHATAKOCIEWIA.PL 

E-MAIL: BIURO@CHATAKOCIEWIA.PL 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez Lokalną 

Grupę Działania „Chata Kociewia”, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  PROW 2014-2020. 


