BIULETYN INFORMACYJN Y 1/2021

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„CHATA KOCIEWIA”

„ Spotkać się to początek,
Zgodzić się to postęp,
Pracować razem to sukces”
Henry Ford

Podążając za słowami Henrego Forda chcielibyśmy Państwu ogłosić, że
LGD „Chata Kociewia” sukces pracowania razem z Państwem odnosi już
od 15 lat. 29 marca 2021 roku obchodziliśmy 15 lecie swojej działalności. To dla nas ogromny zaszczyt móc ten czas spędzić z Państwem i dla
Państwa. 15 lat to spory kawałek czasu podczas którego wydarzyło się
naprawdę wiele w naszych małych ojczyznach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
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Ogłoszenie o naborze
wniosków
o dofinansowanie
nr 22/2021
oraz 23/2021
NABORY
WNIOSKÓW
W RAMACH
PROGRAMU
Lokalna

Grupa

Działania

(LGD)

„Chata

Kociewia”

informuje

o

możliwości

składania

wniosków

OBSZARÓW
WIEJSKICH
o przyznanie pomocy w ramach poddziałania ROZWOJU
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-

W dniach 31.03.2021-23.04.2021 Lokalna Grupa Działania „Chata Kociewia” przyjmowała wnioski w ra-

rze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego
społeczność
przez23/2021
podejmowanie działalności gospodarczej.
machkierowanego
naborówprzez
nr 22/2021
oraz
Termin składania wniosków:
20.01.2020 – 17.02.2020 r.

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE POMOCY 22/2021

Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio (osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę upoważnioną) w Biurze Lokalnej
Grupy
Działania „Chata
Kociewia”,
Nowa Wieśmiejsc
Rzeczna,pracy
ul. Rzeczna
18, 83-200 Starogard Gdański,
od poniedziałkudziałalności
do piątku, w godziZakres
tematyczny
naboru:
Tworzenie
w przedsiębiorstwach
(z wyłączeniem
turystycznej, rekreacyjnej, dziedzictwa kulturowego i gastronomii) oraz podnoszenie kompetencji benefinach pracy biura tj. od
do
.
cjentów z uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych, promujących ochronę środowiska oraz przeciwdziaSposób składania wniosku:

łanie
zmianom
klimatu.
Wniosek
o
przyznanie

pomocy

należy

złożyć

W
naboru złożono
wniosków
w ramach
2
egzemplarzach
w 39postaci
plików

w

3

egzemplarzach

elektronicznych

zapisanych

w
na

wersji
nośniku

papierowej
danych

oraz

(CD/DVD),

w formacie wskazanym przez Agencję
Restrukturyzacji
i Modernizacji
Rolnictwa w ramach
poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji
NABÓR
WNIOSKÓW
O PRZYZNANIE
POMOCY
23/2021
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Zakres
tematyczny
naboru: Komercyjna infrastruktura w zakresie turystyki/rekreacji/dziedzictwa kulturoZakres tematyczny
naboru:
wego
(turystyka,
dziedzictwo
kulturowe,
gastronomia).
Tworzenie
miejsc pracyrekreacja,
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.

W
ramach
naboru złożono 3 wnioski .
Forma
wsparcia:
Ryczałt –premia

BEZPŁATNE DORADZTWO W RAMACH PROW

Limit dostępnych środków:
650 500, 00 złotych
Poziom dofinansowania:

Z tego miejsca pragniemy zachęcić Państwa do skorzystania z bezpłatnego doradztwa z zakresu Programu
50 000 złotych
Rozwoju
Obszarów Wiejskich:
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

Łukasz
Ćwikliński–
o przyznanie
pomocy. doradca ds. PROW
3. Spełnienie warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru tj.:

tel. 58 560 18 82, 531-531-788, 514-896-452
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

NABÓR WNIOSKÓW W RAMACH DZIAŁAJ LOKALNIE XII-2021

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
obligatoryjnych dokumentów
zgodnie z „Listą
wymaganych
dokumentów
potwierdzających
spełnienie
W
dniachwszystkich
19.04.2021-24.05.2021
przyjmowaliśmy
wnioski
do Programu
Działaj
Lokalnie XII-2021.

warunków

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

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne złożyły łącznie 37 wniosków.

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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WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORU 22/2021 I 23/2021
Lp.

Nadany numer rejestracyjny wniosku

1

CHK/SW/22/24/202
1
CHK/SW/22/7/2021

Michał Knopik

CHK/SW/22/10/202
1
CHK/SW/22/32/202
1

Radosław Umerski

5

CHK/SW/22/1/2021

6

CHK/SW/22/3/2021

Klaudia JagielskaKlimowicz
Arleta Kriger

7

CHK/SW/22/4/2021

Szymon Rakowski

8

CHK/SW/22/5/2021

9

CHK/SW/22/9/2021

Jagoda Świeczkowska
Hanna Kolinska

10

CHK/SW/22/27/202
1
CHK/SW/22/23/202
1
CHK/SW/22/35/202
1

Arkadiusz Laskiewicz
Maciej Knopik

CHK/SW/22/38/202
1
CHK/SW/22/8/2021

Wiktor Gila

2
3

4

11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

CHK/SW/22/11/202
1
CHK/SW/22/12/202
1
CHK/SW/22/14/202
1
CHK/SW/22/15/202
1
CHK/SW/22/17/202
1
CHK/SW/22/18/202
1
CHK/SW/22/25/202
1

Imię
i nazwisko wnioskodawcy

Krystian Goliński

Leszek Plichta

Jakub Litwiński

Mateusz Gramatowski
Katarzyna Cywińska
Klaudiusz Kłos
Artur Mokwa
Cezary Migus
Sabina Klamann
Hanna Felińska
Monika Mechlińska-Gołuńska

Tytuł wniosku

Numer identyfikacyjny wnioskodawcy

Wynajem przyczep w tym sprzętu budowlanego itp.
Utworzenie firmy świadczącej usługi
obróbki metali
Produkcja i sprzedaż pelletu – ekologicznego opału
Zakup samochodu z homologacją ciężarową oraz paneli fotowoltaicznych w
celu podjęcia działalności gospodarczej
Utworzenie gabinetu kosmetycznego w
miejscowości Linowiec
Utworzenie wypożyczalni sprzętu budowlanego w miejscowości Bytonia
Utworzenie własnej działalności gospodarczej- Salon Kosmetyczny Szymon
Rakowski
Otwarcie sklepu zoologicznoakwarystycznego
„Z potrzeby piękna”- nowoczesny salon kosmetyczny
Utworzenie mobilnego zakładu stolarskiego
Powstanie firmy wykonującej usługi
elektryczne
Usługi inżynierskie polegające na opracowywaniu koncepcji, kosztorysów
oraz projektowanie i nadzór projektów
poszczególnych maszyn jak i całych
linii produkcyjnych,
a także usługi wydruku 3D, skanowania 3D i modelowania 3D
do wydruków
Podjęcie działalności polegającej na
świadczeniu usług mini koparką
Mobile usługi spawalnicze m. in. z
aluminium
NAVI-PROJECT Katarzyna Cywińska

078151616

Stworzenie nowatorskiej marki odzieży
sportowej CHORS poprzez utworzenie
sklepu internetowego
Założenie firmy ART-TECTUM Artur
Mokwa
Uruchomienie innowacyjnej wędzarni
serów kozich
Uruchomienie świadczenia usług
transmisji na żywo on-line
Kompleksowe usługi sprzątające

075923942

Zakup wyposażenia do zakładu fryzjerskiego oraz samochodu
z homologacją ciężarową w celu podjęcia działalności gospodarczej

078150864

078157893
078108465

046485015

078037121
078109121
078108530
078197302

078151581
072131641

078157585
078157585

078109043
076864523
078147545
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WYNIKI OCENY WNIOSKÓW W RAMACH NABORÓW 22/2021 I 23/2021
Lp.

Nadany numer rejestracyjny
wniosku

Imię
i nazwisko wnioskodawcy

Tytuł wniosku

Numer identyfikacyjny
wnioskodawcy

1

CHK/SW/23/1/2021

Wojciech Troka

078147562

2

CHK/SW/23/2/2021

Karol Łabuński

Podjęcie działalności gospodarczej -wynajem
domków letniskowych
nad jeziorem w Kazubie
Rozpoczęcie działalności gospodarczej Karola
Łabuńskiego
w branży turystycznej

078151564

WYNIKI OCENY WNIOSKÓW SKŁADANYCH W RAMACH PROGRAMU
DZIAŁAJ LOKALNIE XII-2021
Lista dofinansowanych projektów w ramach Działaj Lokalnie XII-2021
Lp.

Nr wniosku

Tytuł projektu

Wnioskodawca

Przyznana kwota
dofinansowania

1.

170/2021/32

Uwolnij książkę!

Biblioteka Publiczna w Kokoszkowach – Przyjaciele biblioteki

6000,00

2.

1341/2021/32

Ocieplamy się w Piecach

Zespół Szkół Publicznych w Piecach

6000,00

3.

1282/2021/32

Hospicjum to emocje

Fundacja Kociewiacy dla Hospicjum

5420,00

4.

327/2021/32

Zmagania wsi – Syzyfowe prace w sołectwie Ryzowie

Sołectwo Ryzowie – Inicjatywa DL

4000,00

5.

787/2021/32

Integrujemy się pod chmurką

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga
w Hucie Kalnej

4000,00

6.

1198/2021/32

Grabowo na kolorowo

Kółko Rolnicze – KGW w Grabowie

4445,00

7.

987/2021/32

Świadomy POWIAT # Młodzi Wiedzą

Kociewskie Stowarzyszenie Edukacji i Kultury „Ognisko” – Młodzieżowa Rada Powiatu Starogardzkiego

6000,00

8.

1203/2021/32

Tanecznym krokiem dla zdrowia

Gminna Biblioteka Publiczna w
Bobowie – Przyjaciele Bobowa

4700,00

9.

1208/2021/32

Aktywne popołudnia szansą w walce z
pandemią

Publiczna Szkoła Podstawowa w
Borzechowie – Przyjaciele dzieci

3500,00

10.
11.

1151/2021/32
1384/2021/32

Nowe spojrzenie na rzekę
Inspiracje na kociewskie stoły – warsztaty
dekorowania

Dziki Brzeg – Inicjatywa DL
KGW Lalkowy

3935,00
4400,00

12.
13.

1441/2021/32
568/2021/32

Młodzieżowa Szkoła Rozwoju
Zwykłe chwile (nie)zwykłych ludzi

Stowarzyszenie Pozytywni
Starogardzkie Towarzystwo Fotograficzne

6000,00
5500,00

14.

474/2021/32

Wózkowo-sportowo

Stowarzyszenie Sportowo Rehabilitacyjne START-ON

6000,00

15.

1059/2021/32

Kociewie? Naturalnie!

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Grodzisko Owidz – Grupa Miłośników Słowiańszczyzny

6000,00

Zespół Szkół Publicznych w Kaliskach – Miłośnicy czystego powietrza

6000,00

ścieżka tematyczna

16.

688/2021/32

Eko – innowacyjna szkoła

ścieżka tematyczna
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SEMINARIUM I WARSZATATY OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
W środę 2 czerwca odbyło się seminarium dla Samorządowców dotyczące współpracy na rzecz ożywienia społeczno gospodarczego obszaru
LGD „Chata Kociewia.”
W ramach realizacji operacji własnej rozpoczynamy warsztaty ożywienia społeczno-gospodarczego i aktywizacji rynku pracy. To cykl 6 spotkań w szerokim międzysektorowym gronie. Warsztaty te mają nam przybliżyć najważniejsze problemy i oczekiwania mieszkańców obszaru
LGD w nowej rzeczywistości. Oczekujemy, że pozwolą nam zaprojektować przedsięwzięcia pod Lokalną Strategię Rozwoju na kolejne lata.
Spotkanie
poprowadziła
Jadwiga
Olszowska
–
Urban,
dzieląc
się
swoją
wiedza
i doświadczeniem z zakresu budowania skutecznych partnerstw lokalnych na rzecz ożywienia lokalnego. Zaprezentowała cykl pracy w ramach
warsztatów, oraz przedstawiła przykłady funkcjonujących partnerstw oraz efekty warsztatów w innych częściach Polski
Serdeczne
podziękowania
składamy
tym
Wójtom
i
Burmistrzom,
którzy
znaleźli
czas
i
wspólnie
z Przewodniczącymi Rady wzięli udział w seminarium . Dziękuję także Zarządowi Powiatu – Staroście Kazimierzowi Chyle, Wicestaroście Patrykowi Gabrielowi i Pani Wiolecie Strzemkowskiej—Konkolewskiej; a także Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy– Arkadiuszowi Banach
oraz Pani Elżbiecie Stanuch - Prezes Starogardzkiego Klubu Biznesu za przyjęcie zaproszenia.
TERMINY WARSZTATÓW OŻYWIENIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO:
Pierwsze spotkanie warsztatowe zaplanowane jest na 31 sierpnia, odbędzie się w godzinach 9.00 – 14.00 . Będzie to warsztat otwierający pt.
Promocja Partnerstwa Lokalnego na rzecz ożywienia społeczno – gospodarczego i aktywizacji rynku pracy na obszarze LGD Chata Kociewia.
Drugie spotkanie proponujemy 28 września 2021 r. Warsztat pt. Diagnoza składników środowiska społeczno - gospodarczego obszaru LGD
Chata Kociewia
Trzecie spotkanie proponujemy 26 październik 2021 warsztat pt . Analiza Czterech Zasad Ożywienia społeczno – gospodarczego obszaru LGD
Chata Kociewia.
Czwarte spotkanie proponujemy 30 listopada 2021 warsztat pt. Tworzenie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy
opartych na diagnozie lokalnej międzysektorowej obszaru LGD Chata Kociewia - planowany udział 100 osób.
Piąte spotkanie proponujemy 25 stycznia 2022r. warsztat Opracowywanie projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy
opartych na diagnozie społeczno – gospodarczej - planowany udział 100 osób.
Ostatnie szóste spotkanie proponujemy 22 luty 2022r. warsztat Siła Partnerstwa LGD Chata Kociewia: Gala projektów społeczno – gospodarczych i aktywizacji rynku pracy wypracowanych z udziałem trzech sektorów na obszarze LGD Chata Kociewia do partnerskiej realizacji w latach 2022 – 2027

Profil prowadzącej
Jadwiga Olszowska – Urban – ekspert partnerstwa lokalnego, ekonomii społecznej, rynku pracy i komunikacji społecznej, Certyfikowany Trener Partnerstwa Lokalnego Departamentu Pracy USA, Krajowy Koordynator Polsko – Amerykańskiego Programu Partnerstwa Lokalnego w Polsce 2002 – 2004, Ekspert
Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski 2000 – 2017. W latach 1999
– 2017 zrealizowała jako trener/ekspert partnerstwa lokalnego i ekonomii społecznej, doradca zawodowy ok. 5200 godzin szkoleniowo – warsztatowych aktywizujących społeczności lokalne w rozwoju społeczno – gospodarczym dla ok.
9200 osób. Prowadzi w gminach i powiatach na terenie Polski warsztaty Partnerstwa Lokalnego na rzecz Rozwoju Rynku Pracy i Lokalnego Ożywienia Społeczno–Gospodarczego, warsztaty strategiczne w ramach tworzenia strategii
rozwoju gmin i powiatów oraz warsztaty dot. rozwoju sektora ekonomii społecznej i tworzenia podmiotów ES metodą warsztatową – partycypacyjną
w ramach Programu Partnerstwa Lokalnego na terenie Polski. Ma duże doświadczenie praktyczne w budowaniu partnerstw międzysektorowych w społecznościach.
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DODATKOWE ŚRODKI NA REALIZACJĘ
LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
Decyzją Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Lokalnym Grupom Działania przedłużono czas realizacji LSR do czerwca 2023 roku. Co ważniejsze, otrzymamy dodatkowe 643 000 euro na ten cel.
W związku z tym przygotowaliśmy propozycję ich podziału, którą prezentujemy w poniższej tabeli.
Przedsięwzięcie

Działanie

Kwota w euro

1.2.1

75 000

1.1.1 i 2.1.1

Na odbudowę zabytkowego kościoła w Kasparusie
Dla jsfp
Turystyka i rekreacja, lub kultura
Premia na działalność

Nowe 3.2.3

Koncepcje SV*

14 000

1.2.1

RAZEM

175 000

379 000
643 000

Chcemy włączyć się w akcję odbudowy zniszczonego w pożarze kościoła w Kasparusie – zaplanowaliśmy, konkurs dedykowany
temu przedsięwzięciu. W naszej Strategii ważna jest dbałość o zachowanie zabytków i dziedzictwa kulturowego stąd taka decyzja.
Samorządom i jednostkom sektor finansów publicznych proponujemy do wyboru konkurs z zakresu infrastruktury kulturalnej
bądź turystyki i rekreacji – prowadzimy w tej sprawie nadal konsultacje.
I co ważne dla naszych mieszkańców będą jeszcze 2 konkursy na podejmowanie działalności gospodarczej. Jeden nich będzie
dotyczył biznesów z zakresu turystyki, gastronomi i rekreacji, drugi zaś pozostałych działalności.
Nowością którą wprowadzamy do strategii są granty na opracowanie koncepcji Smart Villages.
Koncepcja Smart Villages - to nowa koncepcja w zakresie kształtowania polityki UE dla rozwoju obszarów wiejskich. Podejście
Smart Villages (inteligentnych wsi) ma bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, zarówno ze względu na nowe
możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu widzenia jakości życia na wsi. Smart Villages stwarza nowe możliwości np.
poprawy mobilności, rozwoju przedsiębiorczości, korzystania z możliwości jakie daje np. biogospodarka i gospodarka o obiegu
zamkniętym, zapewnienia wysokiej jakości edukacji i usług zdrowotnych lub zapobiegania wykluczeniu społecznemu.
Na opracowanie koncepcji Smart Village w ramach dodatkowych środków proponujemy zabezpieczyć środki na opracowanie
koncepcji SV po 1 w każdej z gmin członkowskich. Środki te będą rozdysponowywane w formie grantu, rozliczanego ryczałtowo.
Ryczał na opracowanie koncepcji wynosi 4000 zł. W przyszłej perspektywie programowej projekty, które wynikają z koncepcji
SV mają być dodatkowo punktowane

Nowy Akumulator Społeczny– nowy nabór
Zapraszamy do składania wniosków na:
– inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego (mini-grant do 1000 zł lub grant do 6 000 zł)
– na wsparcie młodej organizacji pozarządowej (grant do 10.000 zł)
Nabór wniosków trwa od 18 czerwca:
– do 18 lipca 2021 – inicjatywy i działania ze sfery pożytku publicznego
– do 18 sierpnia 2021 – na wsparcie rozwoju młodej organizacji.
Do Państwa dyspozycji pozostają animatorki:
Joanna Nadolna– tel. 531-531-788, a.nadolna-banach@chatakociewia.pl
Joanna Aszyk– tel. 512-066-998, j.aszyk@chatakociewia.pl

Więcej na stronie www.chatakociewia.pl

Str. 7

ŚwiadoMY POWIAT
Powiatowe Forum Młodzieży to wyjątkowe wydarzenie zorganizowane przez Młodzieżową Radę Powiatu Starogardzkiego w
ramach projektu ŚwiadoMY POWIAT #MłodziWiedzą, we współpracy z Lokalną Grupą Działania "Chata Kociewia".
Celem Młodzieżowej Rady Powiatu Starogardzkiego, która swoją siedzibę ma w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Starogardzie
Gdańskim, jest reprezentowanie głosu młodzieży na poziomie samorządowym w jak najlepszy i najbardziej rzeczowy sposób.
Wyselekcjonowane tematy, które zdaniem młodzieżowych radnych zostały uznane za szczególnie istotne dla młodych, zostały
zdiagnozowane i skonsultowane poprzez ankiety elektroniczne z uczniami szkół ponadpodstawowych. Uczniowie i uczennice
bardzo licznie wzięli udział w konsultacjach, co jest w dużym stopniu zasługą efektywnej współpracy z samorządami szkolnymi.
Dyskusje na tematy istotne dla młodzieży naszego powiatu zostały zorganizowane w formie sześciu paneli dyskusyjnych odbywających się właśnie w ramach Powiatowego Forum Młodzieży, w których oprócz uczniów i uczennic wzięło udział wielu lokalnych ekspertów w danych dziedzinach.
- "Młodzi w zamknięciu" - Zdrowie psychiczne młodzieży w okresie pandemii COVID-19
- "Otwarci na świat?" - Tolerancja wśród młodzieży powiatu starogardzkiego
- "Patrząc w przyszłość zawodową" - Doradztwo zawodowe i aktywizacja zawodowa młodzieży powiatu starogardzkiego
- "Młodzi w działaniu" - Aktywność społeczna młodzieży powiatu starogardzkiego
- "Zainteresowani" - Oferta wydarzeń kulturalnych, sportowych i zajęć pozaszkolnych dla młodzieży w powiecie starogardzkim
- "Młodzi samorządni" - Młodzież a samorząd terytorialny i uczniowski
Przeprowadzenie tego wydarzenia jest kolejnym krokiem dla radnych MRPS ku wypracowaniu konkretnych rozwiązań i rekomendacji dla każdego obranego tematu.
Niemożliwe byłoby to bez wsparcia patrona honorowego projektu ŚwiadoMY POWIAT- Powiatu Starogardzkiego oraz partnerów PFM- Lokalnej Grupy Działania "Chata Kociewia" i Starogardzkiego Centrum Kultury, w którym zrealizowane zostały nagrania. Wydarzenie wsparła również Szkółka Roślin Ozdobnych Paweł Pesta i Gmina Starogard Gdański.
Do końca lipca Młodzieżowa Rada czeka na osobiste propozycje rozwiązań dla młodzieży
wym mrps.starogard@gmail.com.

pod adresem mailo-

Projekt ŚwiadoMY POWIAT #MłodziWiedzą realizowany przez MRPS opowiada o świadomości społecznej i ma na celu zwiększenie świadomości i wrażliwości społecznej przede wszystkim młodych mieszkańców powiatu starogardzkiego. Dofinansowany
jest ze środków Europejskiego Korpusu Solidarności.
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BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA NGO

W związku z realizacją operacji własnej pt. „ Akademia Zarządzania Finansami oraz doradztwa w NGO” wychodzimy do Państwa
z ofertą wzięcia udziału w bezpłatnych szkoleniach dla przedstawicieli organizacji pozarządowych.
Temat: Nowe technologie - Canva
Jeśli wiesz jak ważne są wizualne aspekty działań w organizacji, to na pewno docenisz Canvę i jej możliwości jako aplikacji graficznej. Na szkoleniu nauczysz się projektować plakaty, ulotki, grafiki do mediów społecznościowych czy logo organizacji. Dowiesz się jak założyć specjalne konto dla stowarzyszenia czy fundacji i uzyskać dostęp do ciekawych opcji.
Szkolenie poprowadzi Marcin Karwowski - doradca merytoryczny w starogardzkim Centrum Organizacji Pozarządowych, doświadczony trener i coach. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji cyfrowych, trenerskich, menedżerskich i osobistych.
Na szkolenie zabierz ze sobą komputer - jeśli masz problem z urządzeniem, zgłoś to do nas, a pomożemy :)
Temat: Tworzenie oferty w ramach działalności odpłatnej pożytku publicznego

1. Odpłatna działalność pożytku publicznego- wprowadzenie
2. Tworzenie oferty - pomysł na działalność odpłatną
3. Model biznesowy Canvas

Jeśli zastanawiasz się w jaki sposób twoja organizacja może finansować działania poza grantami, to szkolenie jest dla ciebie!
Wspólnie znajdziemy potencjał w twojej organizacji, który zapewni fundusze na jej działalność.
Dorota Wiśniewska - doradczyni formalno-prawna w Starogardzkim Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, szkoleniowiec z wieloletnim doświadczeniem, specjalistka ds. ekonomii społecznej, od
kilkunastu lat związana z sektorem pozarządowym, certyfikowana doradczyni Fimango.
Szkolenia odbędą się w MOK w Skórczu oraz w GOK Kaliska w dniach 19 i 26 lipca.
Miejsce szkolenia:

19 lipca 2021
Godz. 17.00

26 lipca 2021
Godz. 17.00

Miejski Ośrodek
Kultury w Skórczu ul. 27 Stycznia 4
83-220 Skórcz

Temat: Tworzenie
oferty w ramach
działalności odpłatnej pożytku
publicznego

Temat: Nowe
technologieCanva

Gminny Ośrodek
Kultury w Kaliskach
ul. Długa 18
83-260 Kaliska

Temat: Nowe technologie- Canva

Temat: Tworzenie
oferty w ramach
działalności odpłatnej pożytku
publicznego

Zapraszamy
przedstawicieli z
gmin:
m. Skórcz, g.
Skórcz, Smętowo
Graniczne, Osiek,
Bobowo, Lubichowo, Starogard
Gdański
Kaliska, Stara
Kiszewa, Zblewo,
Czarna Woda,
Osieczna, Liniewo, Skarszewy

Zapisy:
tel. 58 560 18 82, e-mail: biuro@chatakociewia.pl
Podział przedstawicieli z gmin jest tylko propozycją, można dowolnie wybrać sobie miejsce szkolenia.
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Z PORADNIKA NGO
Stowarzyszenie rejestrowe
Stowarzyszenie jest zakładane na zebraniu założycielskim przez co najmniej 7 osób, które stają się członkami założycielami stowarzyszenia. Na zebraniu założycielskim podejmują one uchwały o: powołaniu organizacji, przyjęciu statutu, wyborze władz
stowarzyszenia. Następnie zarząd składa wniosek (razem z wymaganymi załącznikami) o rejestrację stowarzyszenia do Krajowe-

go Rejestru Sądowego. Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do KRS.
Krok 1: grupa ludzi, czyli założyciele
Stowarzyszenia mogą tworzyć obywatele polscy, mający pełną zdolność do czynności prawnych (osoby, które ukończyły 18 lat i
nie są ubezwłasnowolnione) i nie pozbawieni praw publicznych (art. 3 ust. 1).
Małoletni poniżej 16 lat może należeć do stowarzyszenia, jeśli wyrażą na to zgodę jego przedstawiciele ustawowi (np. rodzice),
nie może jednak korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego. Natomiast małoletni w wieku 16-18 lat (mający ograniczoną zdolność do czynności prawnych) może należeć do stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego,
ale w składzie zarządu danego stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.
Cudzoziemiec, niemający zameldowania na terytorium Polski, może wstąpić do stowarzyszenia, którego statut przewiduje taką
możliwość. Cudzoziemcy, mający zameldowanie w naszym kraju, mogą tworzyć stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązu-

jącymi obywateli polskich (art. 4 ust. 1 i 2).
Krok 2: projekt statutu
Statut to najważniejszy wewnętrzny dokument – „konstytucja” stowarzyszenia – to pisemnie potwierdzona informacja o zasadach jego działania. Wstępny projekt statutu dobrze jest przygotować wcześniej, czyli przed zwołaniem zebrania założycielskiego i dostarczyć go do wglądu wszystkim członkom przyszłego stowarzyszenia. Głosowanie za przyjęciem statutu i jego zatwierdzenie musi mieć miejsce na zabraniu założycielskim.
Krok 3: zwołanie i przeprowadzenie zebrania założycielskiego
W zebraniu założycielskim musi wziąć udział co najmniej 7 osób. Staną się one członkami założycielami danego stowarzyszenia.
Warto zaprosić kilka osób więcej, gdyby okazało się, że ktoś z jakiejś przyczyny nie dotrze na zebranie.

Żeby sprawnie przeprowadzić zebranie należy wcześniej ustalić różne szczegóły organizacyjne: wybrać miejsce i ustalić termin
zebrania, znaleźć osobę, która sprawnie poprowadzi zebranie, a także osobę, która spisze protokół z zebrania i przygotuje niezbędne dokumenty.
Krok 4: rejestracja stowarzyszenia w KRS
Wniosek o rejestrację stowarzyszenia w KRS składa się na urzędowych formularzach.
Od 20 maja 2016 roku wszystkie składane formularze muszą być podpisane przez cały zarząd stowarzyszenia. To zmiana wprowadzona nowelizacją ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Do 20 maja 2016 roku formularze nowo powstającego stowarzyszenia podpisywał komitet założycielski.

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.

