
 

 

 

 

 

 

 

 

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

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„CHATA KOCIEWIA” 

B I U L E T Y N  I N F O R M A C Y J N Y  1 / 2 0 2 0  

Pragniemy wszystkich poinformować, iż Lokalna Grupa Działania 

posiada nową odsłonę strony internetowej.  

Z tego miejsca chcielibyśmy bardzo serdecznie podziękować firmie 

Studio Floks za współpracę przy tworzeniu nowej strony.  

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w najwyższym stopniu spełniała 

ona Państwa oczekiwania.  

Zachęcamy do zaglądania na naszą nową stronę 

www.chatakociewia.pl 



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 lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obsza-

rze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.  

Termin składania wniosków:   

20.01.2020 – 17.02.2020 r. 

Miejsce składania wniosków:  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Lo-

kalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzi-

nach pracy biura tj. od do . 

Sposób składania wniosku:  

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz   

w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicznych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD),  

w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata  

2014-2020. 

Zakres tematyczny naboru:  

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) 

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów  

z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu. 

Forma wsparcia:  

Ryczałt –premia  

Limit dostępnych środków: 

650 500, 00 złotych 

Poziom dofinansowania:  

50 000 złotych 

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 będzie się ubiegał o wsparcie określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a  Rozporządzeniu MRiRW  

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami, 

b) podmiot spełnia wszystkie warunki udzielenia wsparcia określone w powyższym rozporządzeniu, 

c) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

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

4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. 

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

w oparciu o kryteria wyboru operacji. 
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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 lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obsza-

rze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej.  

Termin składania wniosków:   

20.01.2020 – 17.02.2020 r. 

Miejsce składania wniosków:  

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Lo-

kalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”, Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzi-

nach pracy biura tj. od do . 

Sposób składania wniosku:  

Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz  w 2 egzemplarzach w postaci plików elektronicz-

nych zapisanych na nośniku danych (CD/DVD),  w formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Progra-

mem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Zakres tematyczny naboru:  

Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii)

oraz podnoszenie kompetencji beneficjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciw-

działanie zmianom klimatu. 

Forma wsparcia:  

Ryczałt –premia  

Limit dostępnych środków: 

650 500, 00 złotych 

Poziom dofinansowania:  

50 000 złotych 

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 będzie się ubiegał o wsparcie określone w § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a  Rozporządzeniu MRiRW  

z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiej-

skich na lata 2014-2020 z późniejszymi zmianami, 

b) podmiot spełnia wszystkie warunki udzielenia wsparcia określone w powyższym rozporządzeniu, 

c) złożenie wszystkich obligatoryjnych dokumentów zgodnie z „Listą wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków 

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

4. Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Chata Kociewia”. 

5. 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 inter-

netowej Lokalnej Grupy Działania pod adresem www.chatakociewia.pl. 

 

Dokumentacja zawiera: 

Lokalna Strategia 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, 

formularz biznesplanu,  

informacja o stopniu realizacji wskaźników, 

kryteria wyboru operacji, 

Lista wymaganych dokumentów, 

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

-2020. 

 

Załączniki: 

Informacja o stopniu realizacji wskaźników. 

Kryteria wyboru operacji. 

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji w ramach przed-

sięwzięcia.  

Oświadczenie Wnioskodawcy o spełnieniu warunków przyznania pomocy określonych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014

-2020. 

W związku z wprowadzeniem stanu epidemicznego w naszym kraju pracownicy biura LGD „Chata Kociewia” przechodzą na tryb 

pracy zdalnej jednak nadal pozostają do Państwa dyspozycji. 

Prosimy o  kontaktowanie się z nami poprzez kanały poczty elektronicznej bądź telefonicznie pod numerami telefonów:  

531-531-788, 514-896-452 

Wszystkie skrzynki mailowe pracowników LGD będą cały czas aktywne i dostępne dla Państwa.  

Koronawirus SARS-COV2  
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NABÓR WNIOSKÓW DZIAŁAJ LOKALNIE  
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 Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj 
Lokalnie XI-2020 



  

Wyniki naboru nr 18/2020 w ramach PROW 
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Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY – wsparcie na realizację Waszych pomysłów! 

 
Działasz lub chcesz działać na rzecz swojej społeczności? Wiesz jak, ale nie wiesz skąd wziąć fundusze? Masz pomysł, ale nie 

wiesz gdzie się zwrócić i w jaki sposób zacząć? 
AKUMULATOR SPOŁECZNY jest dla Ciebie! 

Konkurs skierowany jest do młodych organizacji pozarządowych* i grup nieformalnych z terenu województwa pomorskiego; 
aktywnych grup mieszkańców, chcących działać na rzecz dobra wspólnego. 

*organizacje działające nie dłużej niż 2,5 roku, z przychodami do 25 000 zł (wnioskować mogą także organizacje będące w trak-
cie procesu rejestracji!). 

 
Termin naboru: od 25 maja do 5 lipca 2020. W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie (mini-grant do 500 zł 

lub grant do 5000 zł) na działania ze sfer pożytku publicznego. 

UWAGA: W ramach konkursu można złożyć maksymalnie jeden wniosek! 

Projekty mogą być realizowane w okresie od 1 sierpnia do 15 listopada 2020. 

Aby złożyć wniosek do konkursu, należy zarejestrować się na stronie: www.witkac.pl, wybrać odpowiedni powiat i wypełnić 
formularz on-line. 

UWAGA: Wnioski składa się wyłącznie w wersji elektronicznej za pomocą generatora. Istnieje także opcja wnioskowania po-
przez przesłanie krótkiego filmu z opisem pomysłu! 

Masz pytania dotyczące konkursu lub realizacji projektów? Potrzebujesz pomocy w obsłudze generatora wniosków? W 
czerwcu zorganizowane zostaną spotkania informacyjno-szkoleniowe on-line. Niebawem ruszy na nie rejestracja – zachęca-
my do śledzenia bieżących informacji na stronie internetowej Funduszu: akumulatorspoleczny.pl i profilu na FB: facebo-
ok.com/akumulatorspoleczny. 

Chcesz skonsultować pomysł lub umówić się na doradztwo indywidualne? Zachęcamy do korzystania z możliwości konsultacji – 

nasi animatorzy pomogą dopracować Wasze wnioski. 

Kontakt tel. 514 503 292, e-mail: j.aszyk@chatakociewia.pl, FB: facebook.com/Lokalna-Grupa-Działania-Chata-Kociewia 
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Nabór wniosków w ramach funduszu AKUMULATOR 

SPOŁECZNY  

" Projekt dofinansowany w ramach Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, ze środków Programu FIO Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego". 

Gmina Miejska Starogard Gdanski 

http://www.witkac.pl
http://www.akumulatorspoleczny.pl/
https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny/
https://www.facebook.com/akumulatorspoleczny/


                                                                                    
 

 

 

 

„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. 

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 


