BIULETYN INFORMACYJN Y 2/2020

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„CHATA KOCIEWIA”

Szanowni Państwo,

Pandemia nam wszystkim daje się we znaki – pomimo trudności próbujemy działać na tyle normalnie,
na ile pozwala bieżąca sytuacja epidemiczna. I dla każdego z tworzących nas sektorów przygotować
coś atrakcyjnego !!
Na początek trochę autoreklamy i samochwały ;) – uzyskaliśmy 1 110 000 zł dodatkowych środków,
Dzięki temu będziemy mogli już niebawem ogłosić kolejne konkursy.
Od bieżącego roku współtworzymy Centrum Organizacji Pozarządowych - zachęcamy organizacje z
naszego obszaru do kontaktu i korzystania z naszej oferty szkoleń i doradztwa.
W ramach realizacji operacji własnej zrealizowaliśmy akademię zarządzania finansami w ngo i
rozpoczynamy doradztwa dla organizacji w pakiecie mamy doradztwo finansowe, marketingowe,
formalno-prawne i korzystania z nowoczesnych technologii . Szerzej o tej ofercie przeczytacie
Państwo w biuletynie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Realizacja operacji własnej „ Zarządzanie finansami w NGO”
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

LGD społeczność”
Chata Kociewie
do realizacji
operacji
„Wzmocnienie
pozarządowych”
przez
objętegoprzystąpiła
Programem Rozwoju
Obszarów
Wiejskichwłasnej
na lata 2014–2020
w zakresie organizacji
rozwoju przedsiębiorczości
na obszaw
ramach
została
przeprowadzona
Akademiaprzez
Zarządzania
finansami
w NGO.
Cykl 4gospodarczej.
dwudniowych sporze jej
wiejskim
objętym
strategią
rozwoju lokalnego kierowanego
społeczność przez
podejmowanie
działalności
tkań szkoleniowych
prowadziła doświadczona trenerka i doradczyni Karolina Cyran Juraszek.
Termin
składania wniosków:
20.01.2020
– 17.02.2020 r. zapisy
Obecnie prowadzimy

na doradztwo, którego mamy 54 godziny w każdym z tematów:

Miejsce składania wniosków:

- finansowe z Karoliną Cyran – Juraszek

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

-kalnej
formalno-prawne
z Dorotą
Wiśniewską
Grupy Działania „Chata
Kociewia”,
Nowa Wieś Rzeczna, ul. Rzeczna 18, 83-200 Starogard Gdański, od poniedziałku do piątku, w godzi- z zakresu nowoczesnych technologii z Marcinem Karwowskim
nach pracy biura tj. od

do

.

-Sposób
z przygotowywania
oferty / marketingowe z Dorotą Wiśniewską
składania wniosku:
Wniosek
w

2

o

przyznanie

egzemplarzach

pomocy
w

należy

postaci

złożyć

plików

w

3

egzemplarzach

elektronicznych

zapisanych

w
na

wersji
nośniku

papierowej
danych

oraz

(CD/DVD),

Doradztwo odbywać się będzie w czasie dogodnym dla organizacji – po wcześniejszym umówieniu. W siew formacie wskazanym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
dzibie LGD Chata Kociewia, w GOK Kaliska bądź siedzibie organizacji korzystającej z doradztwa.
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.
Zakres tematyczny
naboru:
Planowany
termin
zakończenia operacji to 31 marca 2021 lub po wyczerpaniu limitu godzin.
Tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach ( z wyłączeniem działalności turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii)
oraz

podnoszenie

kompetencji

beneficjentów

Zainteresowanych
przedstawicieli
organizacjiochronę
zapraszamy
dooraz
kontaktu
z Biurem
LGDklimatu.
Chata Kociewia– pod
z uwzględnieniem rozwiązań
innowacyjnych, promujących
środowiska
przeciwdziałanie
zmianom
nr
telefonu 59 560 18 80 bądź mailowo: e.czeplina@chatakociewia.pl
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 Wiejskich 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

w oparciu o kryteria wyboru operacji.

pkt

w

wyniku

oceny

operacji

przez

Radę

LGD

„Chata

Kociewia”
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Szkolimy się dla Was !!!!
- Wszystkim znane - nasze Asie – Aszyk i Nadolna-Banach, brały udział w programie szkoleniowym
„Fimango – zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” .
Tym samym nasze animatorki stały się doradczyniami – zachęcamy organizacje do kontaktu z nami !

Joanna Nadolna Banach i Ewa Czeplina – ukończyły Studia Podyplomowe Profesjonalista Ośrodków
Wsparcia Ekonomii Społecznej.
Jeśli Wasza organizacja myśli o podjęciu działalności ekonomicznej – jesteśmy w gotowości by Wam pomóc. Dodatkowo Ewa Czeplina ukończyła Studia Podyplomowe z zakresu doradztwa biznesowego dla
podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych.
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Niebawem ruszą kolejne nabory!
W dniach od 30 października do 25 listopada 2020 prowadzić będziemy następujące nabory:


Dla podmiotów gospodarczych rozwijających działalność w sferze turystyki (poza miejscami noclegowymi) gastronomii i rekreacji



Dla kościołów i związków wyznaniowych z zakresu ochrony zabytków.

Z tego miejsca pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Łukasz Ćwikliński– doradca ds. PROW
tel. 58 560 18 82, 531-531-788, 514-896-452

Z poradnika NGO
Czym jest stowarzyszenie zwykłe?
Działanie stowarzyszeń zwykłych reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach. Założenie stowarzyszenia zwykłego jest prostsze niż utworzenie stowarzyszenia zarejestrowanego w KRS. By
je powołać wystarczą już trzy osoby – pełnoletnie, posiadające obywatelstwo polskie i niepozbawione
praw publicznych. Osoby prawne takie jak firmy, spółki czy inne organizacje pozarządowe nie mogą być
założycielami stowarzyszenia zwykłego; co więcej – nie mogą być również członkami takiej organizacji,
ponieważ w stowarzyszeniu zwykłym mogą zrzeszać się jedynie osoby fizyczne. Te zasady nie zostały
zmienione w nowelizacji ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

Osoby zakładające stowarzyszenie decydują o jego nazwie i celach działalności, określają siedzibę stowarzyszenia i teren jego działania, zasady nabywania i utraty członkowstwa, dokonywania zmian w regulaminie i zasady rozwiazania się stowarzyszenia zwykłego. Wybierają także swojego przedstawiciela albo zarząd, który będzie uprawniony do reprezentowania założycieli wobec urzędu. Wszystkie te zasady określają w regulaminie działalności stowarzyszenia, który stanowi najważniejszy dokument stowarzyszenia zwykłego i pełni taką rolę, jak statut w stowarzyszeniu zarejestrowanym. Składają wniosek o rejestrację w
ewidencji stowarzyszeń zwykłych.
Jak założyć stowarzyszenie zwykłe krok po kroku dowiecie się w kolejnym numerze naszego biuletynu.
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Realizacja projektów w ramach funduszu Akumulator
Społeczny
„Turniej sportowo rekreacyjny sołectwa Ryzowie”
Projekt zrealizowano w ramach Funduszu "Akumulator Społeczny", skierowany do wszystkich mieszkańców sołectwa Ryzowie, polegał na organizacji turnieju piłkarskiego pomiędzy reprezentantami wsi Mieliczki i Ryzowie. Podczas turnieju zorganizowano zabawy oraz atrakcje dla dzieci takie jak malowanie twarzy, zaplatanie warkoczyków,
zamki dmuchane.

" Zrób coś dla siebie - Rozkochaj się w śpiewie"
Projekt realizowany przez Stowarzyszenie Wokalistów Zespołu Chorus Nepomucensis. Projekt to profesjonalne
warsztaty chóralne z wielokrotnie nagradzanym chórmistrzem - Beatą Śnieg. Warsztaty w formie 3 weekendowych
spotkań zakończone zostaną dwoma koncertami dla lokalnych społeczności w Starogardzie Gdańskim i Skarszewach.

Fundusz AKUMULATOR SPOŁECZNY jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
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Zachęcamy do udziału w ciekawych projektach
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Zachęcamy do wzięcia udziału w ciekawych projektach

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.

