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Lokalna Grupa Działania (LGD) „Chata Kociewia” informuje o możliwości składania wniosków  

o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. 

Termin składania wniosków:   

12.11.2019 – 29.11.2019 r.   

Miejsce składania wniosków:  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną) w 

Biurze Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna,  

ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy biura  

tj. od do  

Zakres tematyczny naboru: 

Informowanie i promocja o walorach i marce Kociewia. 

Forma wsparcia:  

Refundacja 

Limit dostępnych środków: 

300 000 złotych 

Maksymalny poziom dofinansowania:  

50 000 złotych 

Intensywność pomocy:  

Pomoc na operację przyznawana jest w wysokości 100 % kosztów kwalifikowanych.  

Uprawnione podmioty: 

Organizacje pozarządowe, kościoły, związki wyznaniowe. 
Warunki udzielenia wsparcia: 

1. Złożenie wniosku w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy. 

2. Zgodność operacji z zakresem tematycznym wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków  

o przyznanie pomocy. 

3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.: 

a) podmiot ubiegający się o wsparcie spełnia warunki ubiegania się o wsparcie w zakresie określonym  

w § 2 ust.1 pkt. 8 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przy-

znawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokal-

nego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zpóźniej-

szymi zmianami, 

b) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających speł-

nienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji” załącznik nr 3 do ogłoszenia. 

4. Zgodność operacji z wymogami formalnymi oraz Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

5. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kocie-

wia”. 
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6. Uzyskanie minimum 10 pkt w wyniku oceny operacji przez Radę LGD „Chata Kociewia” w oparciu 

 o kryteria wyboru operacji. 

 

Miejsce udostępnienia dokumentacji: 

Wszystkie dokumenty związane z naborem wniosków o przyznanie pomocy znajdują się w Biurze LGD „Chata Kociewia” oraz na 

stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl. 

 

Dokumentacja zawiera:  

Lokalną Strategię Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, 

formularz wniosku o przyznanie pomocy, 

formularz wniosku o płatność, 

formularz umowy o przyznaniu pomocy, 

informację o stopniu realizacji wskaźników, 

kryteria wyboru operacji, 

Listę wymaganych dokumentów, 

Oświadczenie wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020, 

Procedurę wyboru wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach działania 

„wdrażanie lokalnych strategii” (wnioski oceniane przez samorząd województwa) – konkursy otwarte. 

 

Załączniki: 

1. Informacja o stopniu realizacji wskaźników. 

2. Kryteria wyboru operacji. 

3. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia. 

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014-2020. 
 

Doradztwo prowadzone jest w ramach działania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  lokalnego kierowa-

nego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

 

Doradca : Łukasz  Ćwikliński 

                  Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18 

                   83-200 Starogard Gdański  

                   Tel.  58 560 18 82  ,    e-mail: l.cwiklinski@chatakociewia.pl  

Bezpłatne doradztwo  w ramach PROW  

Str. 3 



Akumulator Społeczny—AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, 
 mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców Pomorza.  

Skierowany jest do grup nieformalnych i organizacji pozarządowych,  
działających na rzecz dobra wspólnego.   

Fundusz budowany jest w partnerstwie organizacji pozarządowych z województwa pomorskiego: 

Fundacji Pokolenia, Centrum Inicjatyw Obywatelskich, Stowarzyszenia EDUQ,  
Fundacji Rozwoju Lokalnego PARASOL, Lokalnej Grupy Działania Ziemi Człuchowskiej, 

Stowarzyszenia Morena, Fundacji Edukacji i Działań Społecznych, Fundacji Strefa Mocy,  
Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Fundacji Edukacji Przedsiębiorczości Społecznej 

we współpracy z Regionalnym Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych. 
Otwartość, zaufanie i solidarność to wartości naszego partnerstwa i fundamenty  

Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY.  

Profesjonalnie wspieramy działania mieszkanek i mieszkańców Pomorza  
poprzez doradztwo, szkolenia, animację i granty. 

Zasilamy społeczną energię i pomysłowość Pomorzan.  

 Fundusz Akumulator Społeczny 
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" Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu 

Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego". 



Zakończyliśmy realizację projektów w ramach Funduszu Akumulator Społeczny. Zrealizowanych na terenie Powiatu Starogardz-

kiego zostało 7 projektów, w tym jeden na terenie Miasta Starogard Gdański. 

1. Stowarzyszenie Pozytywni  ze Starogardu Gdańskiego - 3x3 Networking Międzysektorowy - dotacja w kwocie 4000,00 zł, 

2. Rodowici Kociewiacy - grupa nieformalna z Kalisk - Zwierzę najlepszy przyjaciel człowieka - dotacja w kwocie 1450,00 zł 

3. Koło Gospodyń Wiejskich z Koteż  - Kabaret Starszych Pań - dotacja w kwocie 2400,00 zł, 

4. Grupa Nieformalna z Pogódek - Most łączący pokolenia - dotacja w kwocie 3010,00 zł, 

5. Rada Sołecka Wsi Zelgoszcz - Rodzinny Piknik z Okazji Dnia Dziecka - dotacja w kwocie 500,00 zł, 

6. Koło Gospodyń Wiejskich Lalkowy - Kociewskie fantazje - dotacja w kwocie 3440,00 zł, 

7. Koło Gospodyń Wiejskich z Zielonej Góry - Międzypokoleniowo przy Kociewskim stole - dotacja w kwocie 3200,00 zł. 

Wszystkie projekty realizowane zostały w terminie od 1 czerwca do 30 listopada 2019 r. 

Projekt pod tytułem  

„Rodziny Piknik z okazji 
dnia dziecka” 

 
Realizator: Rada Sołecka Wsi Zel-

goszcz 
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Projekt pod tytułem 

„Kabaret starszych 
Pań” 

 
Realizator : KGW Koteże 



 Projekt  „Dziecięca era inżyniera” zrealizowany ze środków "Działaj Lokalnie oaz przy wsparciu Gminy Liniewo przez 

Fundację Kreatywny Umysł Oddział w Wysinie. Celem projektu było rozwijanie zainteresowań, wzmacnianie zamiłowania do 

nauk ścisłych, eksperymentowania, zwiększenia umiejętności pracy zespołowej poprzez wykorzystanie naturalnej u dzieci po-

trzeby aktywności poznawczej, a poprzez to dążenie do kształtowania właściwej postawy życiowej. Celem było także zapewnie-

nie atrakcyjnego spędzania czasu wolnego, łączenie zabawy i nauki. Cele zamierzone zostały osiągnięte i jednocześnie podej-

mowane działania prowadziły do integracji społeczności lokalnej w celu podejmowania wspólnych działań na rzecz rozwiązywa-

nia lokalnych problemów.  Działaniami projektowymi zostało objęte 22 dzieci w wieku od 3 do 13 lat z terenu Gminy Liniewo.  

Dzieci podczas zajęć  rozwijały pasje, zainteresowania, wzmacniały kreatywność,  myślenie logiczno, przyczynowo -

skutkowe ,uczyły się pracy projektowej, zadaniowej oraz pracy w zespole. Są to umiejętności niezbędne w życiu człowieka. 

Wszystko to osiągnięto organizując zajęcia edukacyjne z zakresu robotyki, programowania z wykorzystaniem klocków Lego 

(WeDo, Mindstorms). 

Działaj Lokalnie XI-2019 
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 Głównym celem projektu Mała Kociewianka - moja lalka szmacianka była integracja społeczności i wzmocnienie 

lokalnej tożsamości przez wspólne wypracowanie modelu i stworzenie lalki szmacianki - małej Kociewianki. Praca nie tylko zin-

tegrowała pokolenia mieszkańców, ale także w atrakcyjny dla młodego pokolenia sposób utrwaliła regionalną tożsamość. Pro-

jekt był kilku etapowy. Najpierw odbyły się cykl warsztatów, w czasie których 10 mam wraz z 10 swoich dzieci, pod czujnym 

okiem prowadzącej opracowały projekt lalki Kociewianki. Potem samodzielnie wykroiły i uszyły lalki. Kolejny etap to promocja 

konkursu na imię dla lalki szmacianki - malej Kociewianki. Chętni zgłaszali droga mailową propozycję imienia dla lalki. Wpłynęło 

19 propozycji imienia. Następnie internauci mogli głosować za pomocą Facebook na wybrane przez siebie imię. W głosowaniu 

wzięło udział ok 300 osób. Ostatnim etapem naszego projektu była gala finałowa, na którą zaproszono przedstawicieli przed-

szkoli z terenu gminy Zblewo i ŚDS Kleszczewo Kościerskie. W czasie gali przedstawiono naszą lalkę szmaciankę - Hankę Kocie-

wiankę oraz wszystkie lalki Kociewianki uszyte przez uczestników warsztatów. 

Projekt przyniósł wiele korzyści dla naszej społeczności.  
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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. 

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 


