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Działalność statutowa odpłatna i nieodpłatna
Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja
Zgodnie ze Statutem lokalnej grupy działania Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
tekst jednolity uchwalony 29 marca 2011 roku zawierający zmiany:
1. 14 listopada 2008 roku zmieniono § 8 i § 9;
2. 14 listopada 2008 roku w § 11 dodano ust. 5;
3. 29 marca 2011 roku skreślono § 1 ust. 3, § 7 ust. 5 oraz § 54;
4. 29 marca 2011 roku zmieniono § 31;

§ 8. Przedmiot działalności statutowej nieodpłatnej Lokalnej Grupy Działania
Przedmiotem działalności statutowej nieodpłatnej Lokalnej Grupy Działania oznaczonej zgodnie Polską Klasyfikacją
Działalności (PKD 2007) jest:
a.
wydawanie książek 58.11.Z;
b.
wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
c.
pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
d.
działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
e.
działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
f.
działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
g.
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
h.
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
i.
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
j.
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
k.
działalność fotograficzna 74.20.Z;
l.
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
m.
działalność agentów turystycznych 79.11.A;
n.
działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;
o.
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C;
p.
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
q.
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
r.
pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
s.
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
t.
działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
u.
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 94.99.Z;
v.
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
w.
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;
x.
działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
y.
działalność bibliotek 91.01.A;
z.
działalność archiwów 91.01.B;
aa.
działalność muzeów 91.02.Z;
bb.
działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z.
cc.
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.
§ 9. Przedmiot działalności statutowej odpłatnej Lokalnej Grupy Działania
Przedmiotem działalności statutowej odpłatnej Lokalnej Grupy Działania zgodnie Polską Klasyfikacją Działalności (PKD
2007) jest:
a. działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;
b. reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;
c. sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i
wyrobów tytoniowych 47.11.Z;
d. pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.19.Z;
e. wydawanie książek 58.11.Z;
f. wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;
g. pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;
h. działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.11.Z;
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działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych 72.20.Z;
działalność fotograficzna 74.20.Z;
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;
działalność agentów turystycznych 79.11.A;
działalność w zakresie informacji turystycznej 79.90.B;
pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 79.90.C;
działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;
pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych 85.51.Z;
pozaszkolne formy edukacji artystycznej 85.52.Z;
pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;
działalność wspomagająca edukację 85.60.Z
działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej nie sklasyfikowana 94.99.Z;
działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych 90.01.Z;
działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych 90.02.Z;
działalność obiektów kulturalnych 90.04.Z;
działalność bibliotek 91.01.A;
działalność archiwów 91.01.B;
działalność muzeów 91.02.Z;
działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych atrakcji turystycznych 91.03.Z.
pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna 93.29.Z.

Funkcjonowanie LGD
Umowa o przyznanie pomocy nr 00048-6932-UM1100027/10 zawarta 22 kwietnia 2011 r. w ramach
działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” objętego PROW
na lata 2007-2013 jest realizowana od 1 stycznia 2011 roku. W ramach tej umowy w 2011 roku został
zrealizowany I i II etap.
W ramach umowy założono realizację 4 celów:
Cel 1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD,
Cel 2. Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, poprzez szkolenia,
Cel 3. Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie
kapitału społecznego na tym obszarze poprzez prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR
i organizację szkoleń dla lokalnych liderów,
Cel 4. Sprawne wdrażanie LSR, poprzez prowadzenie działań informacyjnych, doradztwo prowadzone dla
beneficjentów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: organizację naborów wniosków
oraz prowadzenie badań nad obszarem LGD.
Cele w ramach etapu I i II zostały zrealizowane.
Uzasadnienie zrealizowania celów
Cel 1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD zawiera zadanie
LGD Żuławy i Mierzeja prowadziło w 2011 roku Biuro, w którym zatrudnione były ze środków PROW trzy
osoby (1,5 etatu). Obsługa finansowo-księgowa była prowadzona przez zewnętrzne biuro rachunkowe.
Finansowane były koszty obsługi Biura pozwalające na sprawne jego funkcjonowanie. Zostało zakupione
dodatkowe wyposażenie biura (stół i krzesła, drukarka). Utrzymane były domena i strona
www.zulawyimierzeja.org.pl. Rolą LGD było zapewnienie przestrzegania procedur i przepisów prawa (w tym
finansowo-rachunkowych) oraz procedur i zgodności z LSR w zakresie zapewnienia sprawnej i efektywnej
pracy LGD. Były utrzymane konta bankowe, w tym jedno niezbędne do prowadzenia operacji finansowych
w ramach PROW. Wskaźnikiem realizacji zadania jest ilość 12 miesięcy prawidłowego funkcjonowania Biura
w 2011 roku.
Cel 2. Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR, poprzez szkolenia.
Rolą LGD jest zapewnienie wysokiej jakości kadr, obsługujących wdrażanie LSR oraz funkcjonowanie LGD.
Dotyczy to Biura, Zarządu oraz Rady. W tym celu zorganizowane zostały dwa szkolenia dotyczące procedur
obowiązujących przy realizacji LSR. Szkolenia były prowadzone nieodpłatnie przez prezesa LGD
bezpośrednio przed posiedzeniami Rady LGD. Szkolenia miały charakter otwarty.
Szkolenia zewnętrzne były realizowane w sposób nieodpłatny przez Departament Rozwoju Obszarów
Wiejskich, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego i Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Cel 3. Pobudzenie zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój obszaru objętego LSR i budowanie
kapitału społecznego na tym obszarze poprzez prowadzenie działań promujących obszar objęty LSR
i organizację szkoleń dla lokalnych liderów.
Ukazało się ogłoszenie w lokalnej, cotygodniowej mutacji Dziennika Bałtyckiego na obszarze LSR (Żuławy i
Mierzeja (zamiast dwóch – jedno, ale za to przedświąteczne, dzięki temu sumaryczna liczba odbiorców –
rezultat – nie uległa zmianie).
Cały czas, codziennie w godzinach pracy Biura LGD (od 8˚˚do 15˚˚) było prowadzone doradztwo
(ewidencjonowane) dla beneficjentów telefoniczne i osobiste. Były zgłaszane nieliczne potrzeby porad w
terenie, które były realizowane przez kierownika Biura LGD.
Prowadzona był główna strona internetowa www.zulawyimierzeja.org
Cel 4. Sprawne wdrażanie LSR, poprzez prowadzenie działań informacyjnych, doradztwo prowadzone dla

beneficjentów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:, organizację naborów wniosków
oraz prowadzenie badań nad obszarem LGD.
Ze względu na posiadanie broszury Lokalna Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy
Dwór Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 Podstawowe informacje
o obszarze realizacji, wydanej w 2009 roku (w grudniu), nie była wydana dodatkowa broszura promocyjna.
Broszura była nieodpłatnie dystrybuowana przez cały 2011 rok.
Ze środków własnych oraz pozyskanych od Samorządu Województwa Pomorskiego ostała wydana książka
Pawła Fietkiewicza Żuławskie zegary ludowe.
Realizacja poszczególnych celów operacji odbywała się (zarówno w roku 2009, 2010 i 2011) również bez
udziału środków zagwarantowanych w umowie, co daje konkretne i wymierne oszczędności w kolejnych
latach oraz pozwala utrzymać bieżącą płynność finansową
Uczestnictwo w projektach finansowanych poza PROW
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja uczestniczyła w kilku projektach aktywizujących lokalną
społeczność na obszarze realizacji LSR realizowanych indywidualnie lub w partnerstwach z innymi
organizacjami.
Projekty realizowane indywidualnie (lub jako partner wiodący):
Spotkania w delcie Wisły w okresie od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 – organizowane spotkania
tematyczne o problemach kulturowych regionu, źródło współfinansowania Samorząd Województwa
Pomorskiego. Zadanie realizowane we współpracy z administracją publiczną. Wartość 1820 zł
Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły. Zegary żuławskie w okresie od 29 czerwca 2011 do 30 września
2011 wydanie i promocja publikacji Żuławskie zegary ludowe katalogu przeszło czterdziestu historycznych
zegarów żuławskich znajdujących się w muzeach i prywatnych kolekcjach uzupełnionego opisem pracy
badawczej. Źródło współfinansowania Samorząd Województwa Pomorskiego. Zadanie realizowane we
współpracy z administracją publiczną. Wartość 22000 zł.
Projekty realizowane w formalnym partnerstwie:
Działaj Lokalnie – lokalny fundusz grantowy – projekt realizowany przez Fundacje Pokolenia na terenie
powiatu tczewskiego i nowodworskiego współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności,
udział środków własnych LGD Żuławy i Mierzeja – 10000 zł.;
Obywatelska strefa Aktywności – projekt realizowany z Fundacją Pokolenia na terenie powiatu tczewskiego
i obszaru LSR;
Łączy nas delta –projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub
Nowodworski) na terenie obszaru realizacji LSR.
Udział w spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach
Ponadto informacje o obszarze LSR i działalności LGD były podawane przy okazji wystąpień podczas
spotkań, konferencji, seminariów i szkoleń:

 spotkanie z dr. Czesławem Elzanowskim – Członkiem Zarządu Województwa Pomorskiego w
sprawie sytuacji powodziowej i ochrony dziedzictwa kulturowego na Żuławach oraz projektów
Lokalnej Grupy Działania Żuławy;
 kawiarenka obywatelska „Media na Żuławach-źle czy dobrze?” W ramach projektu Obywatelska
Strefa Aktywności realizowanego z Fundacją Pokolenia (partner wiodący) oraz Centrum
Aktywnych Gniew;
 seminarium, wystąpienie Grzegorza Goli – prezesa LGD Żuławy i Mierzeja z prezentacją
„Budowa świadomości ochrony i opieki nad dziedzictwem Żuław w oparciu o inicjatywę
oddolną”;

 spotkanie z przedstawicielami Lions Club Elbląg w sprawie promocji Żuław w Elblągu oraz wizyty
członków Lions Club z Europy Zachodniej na terenie działalności LGD Żuławy i Mierzeja;
 spotkanie z profesorem dr inż. arch. Tomaszem Parteką dyrektorem Departamentu Rozwoju
Regionalnego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w
Żuławskim Parku Historycznym w sprawie ochrony dziedzictwa kulturowego delty Wisły;
 spotkanie z mieszkańcami gminy Ostaszewo w celu doradztwa i przedstawienia oferty Lokalnej
Grupy Działania Żuławy i Mierzeja;
 spotkanie z Dominikiem Sudołem Wiceprezesem Stowarzyszenia Eko Inicjatywa w sprawie
współpracy przy realizacji wspólnych projektów;
 kawiarenka obywatelska „Bobry i ludzie na Żuławach… czy mogą żyć obok siebie?” W ramach
projektu Obywatelska Strefa Aktywności realizowanego z Fundacją Pokolenia (partner wiodący)
oraz Centrum Aktywnych Gniew;
 spotkanie z Jackiem Kobielą – Dyrektorem Departamentu Koordynacji Projektów Województwa
w sprawie koordynacji projektów lokalnych z projektami Województwa Pomorskiego;
 udział w Pomorskim Dniu Przedsiębiorczości IDG organizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy
w Nowym Dworze Gdańskim. LGD udzielenie informacji o możliwości wspierania
przedsiębiorczości na terenie realizacji LSR;
 spotkanie z Martą Chełkowską – Dyrektorem Departamentu Turystyki w sprawie promocji
turystycznej Żuław i Mierzei;
 spotkanie informacyjne programu dotacyjnego dla grup nieformalnych
i organizacji pozarządowych Działaj Lokalnie VII w Sztutowie, Ostaszewie, Krynicy Morskiej,
Nowy Dwór Gdański, Stegna, Stobna;
 uczestnictwo w sesji Rady Powiatu – przedstawienie i przedstawienie sprawozdania
merytorycznego i finansowego Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja za 2010 rok przez
Prezesa;
 Bioblitz – przedsięwzięcie mające na celu zainspirowanie mieszkańców obszaru realizacji
Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego, Nowy Dwór Gdański, Krynica
Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 do realizacji projektów związanych z
realizacją jej Celu ogólnego : Zwiększenie adaptacyjności i kompetencji w zakresie usług
wykorzystujących potencjał kulturowy, przyrodniczy i geograficzny;
 spotkanie z gośćmi z Gdańska. Przedstawienie jednej z najważniejszych atrakcji dziedzictwa
kulturowego w żuławskiej części obszaru realizacji LSR;
 konferencja Delta Wisły. Przeszłość – teraźniejszość - wyzwania rozwojowe;
 organizacja szkoleń nt. "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013- przygotowanie wniosków; "Różnicowanie w
kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013, oraz „Małe projekty w ramach Osi 4 Leader PROW 2007-2013- przygotowanie
wniosków";
 udział w naradzie roboczej nad projektem Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z
usuwaniem skutków powodzi;
 udział w spotkaniu założycielskim Pomorskiej Sieci LEADER;
 współpraca i udział w nagraniu programu Katarzyny Pisarskiej dla faunaplanet.tv o walorach
krajoznawczych Żuław;
 udział w imprezie „Lato z radiem” w Krynicy Morskiej i Stegnie;
 udział w spotkaniu w sprawie projektu „Miłosz na Żuławach”;

 spotkanie z przedstawicielami Stowarzyszenia Malborskie Centrum Kwadrat w sprawie
nawiązania współpracy;
 udział w spotkaniu uczestników projektu Partnerstwo polderów;
 udział w spotkaniu z delegacją FEDECRAIL w sprawie współpracy przy zachowaniu dziedzictwa
kulturowego oraz rozwoju turystyki;
 udział w II Forum Pamięci,- seminarium polskich muzeów martyrologicznych
 udział w szkoleniu i posiedzeniu Rady LGD w sprawie oceny wniosków;
 udział i prezentacja LGD Żuławy i Mierzeja w Jarmarku św. Dominika;
 udział w spotkaniu w sprawie współpracy z dr inż. arch. Bogna Lipińską na temat realizacji
wspólnych projektów;
 udział w Pikniku Historycznym i w I Nowodworskiej Grze Miejskiej;
 wizyta studyjna na terenie LGD województwa kujawsko-pomorskiego;
 wizyta Europejskiej Agencji do spraw Bezpieczeństwa na Morzu (EMSA);
 udział w naradach roboczych w sprawie Pętli Żuław;
 organizacja i udział w posiedzeniu Rady LGD w trybie odwoławczym;
 udział w kawiarence obywatelskiej Jak czytać żuławski krajobraz?;
 udział w spotkaniu operatorów Szlaku Mennonitów;
 udział w spotkaniu w sprawie rekonstrukcji wiatraka odwadniającego;
 udział w spotkaniu w sprawie Dnia Kolejki Wąskotorowej;
 udział w konferencji Samorządy dla obywateli;
 udział w warsztacie nt Tworzenie misji organizacji pozarządowej;
 udział w seminarium Bioróżnorodności regionu elementem edukacji ekologicznej;
 udział dział w otwartych warsztatach ceramiki ekologicznej;
 udział w seminarium Łączy nas delta;
 udział w seminarium Tradycyjny smak Żuławski;
 udział w spotkaniu Pomorskiej Sieci LEADER;
 udział w seminarium Wymierne efekty współpracy samorządów i organizacji pozarządowych na
Żuławach;
 udział w spotkaniu z przedstawicielami PTTK;
 udział w konferencji Talenty Transport Turystyka;
 udział w Debacie Oksfordzkiej zorganizowanej przez ZS nr 1 w Nowym Dworze Gdańskim;
 udział w spotkaniu z redaktor miesięcznika Podróże;
 udział w projekcji filmu „Ein weites Feld” i spotkaniu w Muzeum Stutthof;
 udział w spotkaniu roboczym Metropolitalnego Subregionalnego Zespołu Roboczego;
 udział w II Pomorskim Laboratorium Partnerstwa;
 udział w uroczystym przekazaniu dla Muzeum Żuławskiego symbolicznego eksponatu- kluczy do
przedwojennej kamienicy;
 uczestnictwo i wystąpienie podczas warsztatów serowarskich prowadzonych przez Krzysztofa
Jaworskiego;
 udział w audycji Radia Gdańsk nt aktualnych i planowanych wydarzeń na Żuławach;
 uczestnictwo w otwarciu inwestycji w ramach projektu Pętla Żuławska – rozwój turystyki
wodnej;
 spotkanie o charakterze wymiany doświadczeń z animatorami społecznymi i kulturalnymi gminy
Dywity;
 udział w spotkaniu Pomorskiej Sieci LEADER w Gdańsku;

 spotkanie z dyrekcją Departamentu Kultury i Nadbałtyckiego Centrum Kultury nt współpracy
przy wydarzeniach kulturalnych na Żuławach w 2012 r.;
 udział w spotkaniu z Katarzyną Gruszecką-Spychałą prezesem i Jackiem Debisem dyrektorem z
Agencji Rozwoju Gdyni nt. promocji delty Wisły.
Udział w wystawach i targach
Wystawy i targi, w których LGD brała udział w charakterze wystawcy:
Festyn Lato z radiem – 9 lipca 2011 r. Krynica Morska
Festyn Lato z radiem – 23 lipca 2011 r. Stegna
Jarmark św. Dominika – 11 sierpnia 2011 r. Tkacka, Gdańsk
Festyn Piknik Historyczny – 12 sierpnia 2011 r. Żuławski Park Historyczny, Kopernika 17, Nowy Dwór
Zatrudnienie w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja w 2011 r.
W 2011 roku na umowę o pracę były zatrudnione w Biurze LGD następujące osoby
Grzegorz Gola – 1/2 etatu;
Monika Adamowska-Bargieł – 1 etat do 10 stycznia 2011 roku;
Bożena Kielar – 1/2 etatu od 1 lutego 2011 roku
Karolina Ressel – 1/2 etatu od 1 lutego 2011 roku
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w 2011 roku spotkał się 9 razy (10 stycznia, 9 lutego, 14
marca, 21 marca, 28 marca, 5 maja, 13 czerwca, 7 września, 5 grudnia).

Udział w Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
W ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich przedstawiciele LGD Żuławy i Mierzeja uczestniczyli w
wizytach studyjnych do Finlandii i Środkowej Frankonii.
W wizycie w Finlandii wziął udział przedstawiciel Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja – Kazimierz
Głowacki oraz przedstawiciele pomorskich lokalnych grup działania i pracownicy Departamentu
Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich . Uczestnicy wyjazdu mogli zaznajomić się z funkcjonowaniem Osi
4 Leader w Finlandii. Mieli okazję do spotkania się z przedstawicielami rządu fińskiego, osobami
odpowiedzialnymi za procesy wdrażania, przepływów pieniężnych i kontroli oraz Krajowej Sieci Obszarów
Wiejskich w Finlandii. Najważniejsze były jednak spotkania z kierownikami i koordynatorami lokalnych
projektów finansowanych ze środków rozwoju wsi w miejscowościach Kalkkinen, Päijänne i Etpähä.
Odwiedzili także Helsinki, Vääksy, Heinol i Lahti.
W ramach partnerstwa regionalnego Województwa Pomorskiego i Okręgu Środkowej Frankonii
przedstawiciele Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w dniach 30.03.-03.04.2011 r. wzięli udział w
wizycie studyjnej: Lokalne Grupy Działania (LAG) Województwa Pomorskiego w Środkowej Frankonii.
Spotkanie było przede wszystkim okazją do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk nt. rozwoju energii
odnawialnej między przedstawicielami instytucji samorządowych oraz lokalnych organizacji, a także do
nawiązania współpracy pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania z regionu Środkowej Frankonii. Uczestnicy
wyjazdu mieli okazję zapoznać się z projektami zrealizowanymi i realizowanymi w ramach programu
LEADER m.in. przez LAG Aischgrund i Südlicher Steigerwald, LAG Altmühl – Wörnitz oraz uczestniczyć w
wykładach na temat struktury, organizacji i funkcjonowania organizacji pozarządowych w Środkowej
Frankonii.

Realizacja Lokalnej Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego
Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo
na lata 2009-2015
Aktualizacje LSR
Aneks nr 5 zawarty w dniu 27.04.2011r.do umowy nr 6933-UM1100006/08 z dnia 15 maja 2009
wprowadził następujące zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy
Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015 (LSR):
 Rozdział 9 LSR Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR i wyboru operacji przez LGD w
ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust . 1 pkt 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz kryteriów na podstawie, których jest oceniana zgodność operacji z LSR,
oraz kryteriów wyboru operacji, a także procedury zmiany tych kryteriów otrzymał nowe brzmienie.
 Rozdział 16 LSR Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich otrzymał
nowe brzmienie.
 Załącznik nr 2 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego: Nowy dwór
Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo. Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy
Działania Żuławy i Mierzeja otrzymał nowe brzmienie;
 Załącznik nr 5 do Lokalnej Strategii Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego: Nowy dwór
Gdański, Krynica Morska, Sztutowo, Stegna i Ostaszewo. Wzór pisma w sprawie oceny operacji
wnioskowanej do dofinansowania otrzymał nowe brzmienie.

Nabory wniosków
Daty naborów wniosków na realizację Lokalnej Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego Nowy
Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo na lata 2009-2015
Daty naborów wniosków

Nabór na działanie

Liczba złożonych wniosków

Liczba wybranych operacji

1 lipca–30 lipca 2011 r.

małe projekty

16

14

1 lipca–30 lipca 2011 r

313/322/323

0

0

1 lipca–30 lipca 2011 r

311

4

4

1 lipca–30 lipca 2011 r

312

5

1

311 – nabór dotyczył operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”;
312 – nabór dotyczył operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”;
313/322/323 – nabór dotyczył operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania
313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi”;
małe projekty – nabór dotyczył „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom
przyznawania pomocy w ramach osi 3, ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

Wykaz „małych projektów”, na realizację, których została podpisana umowa pomiędzy beneficjentami i
Samorządem Województwa Pomorskiego
Krajewski TC Łukasz Krajewski – Promocja Żuław i Mierzei Wiślanej poprzez wykorzystanie szlaków
rowerowych;
Gmina Sztutowo – Wyznaczanie, oznakowanie i promocja tras Nordic Walking na terenie Gminy Sztutowo;
Marek Opitz – Rekonstrukcji elewacji zewnętrznej i elementów dekoracyjnych szczytu dachu zabytkowego
domu podcieniowego przeniesionego do miejscowości Żelichowo/Cyganek;
Stowarzyszenie Żuławy – Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły – zabytkowy krajobraz Żuław
Stowarzyszenie Lokalna Organizacja Turystyczna Gminy Sztutowo – Utworzenie stałej wystawy
archiwalnych zdjęć pt. "Rybacy w Kątach" w Muzeum Zalewu Wiślanego;
Bumerang Ośrodek Wypoczynkowy Andrzej Kusiuk – Stworzenia interaktywnej recepcji ośrodka Bumerang
promującej region oraz aktywny w współgrający z naturą wypoczynej na Mierzei Wiślanej
Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie, GBP w Stegnie – Biblioteka otwarta na świat- tradycja, przyszłość i
nowoczesność;
Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie – XXX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej
Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar – Nie święci garnki lepią
Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego- Klub Nowodworski – Bioróżnorodność regionu dla
rozwoju turystyki
Gmina Sztutowo – Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Sztutowo poprzez stworzenie jednolitego
systemu oznakowania i wizerunku turystycznego Gminy
Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja

Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja oraz uczestnictwo członków organu
decyzyjnego w posiedzeniach tego organu w roku 2011
Posiedzenia

Uprawnieni do głosowania

8 sierpnia 2011 r.
29 sierpnia 2011 r.

28
28

Obecni na posiedzeniu spośród
uprawnionych do głosowania
19
15

Działaj lokalnie
Działaj Lokalnie to program grantowy Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce finansowany ze środków
Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności. Jest to jedyny w Polsce program, który wspiera lokalne
organizacje pozarządowe w dystrybucji grantów. Opiera się na założeniu, że należy wspierać koalicje
lokalne i przekazywać pieniądze na poziom co najwyżej powiatu, gdzie ludzie się znają, ufają sobie i mają
największa wiedzę o potrzebach i deficytach swojej społeczności.
Fundacja Pokolenia jest Lokalną Organizacja Grantową od roku 2004. Początkowo konkurs „Działaj
Lokalnie” rozpisywała na terenie Powiatu Tczewskiego. Na początku roku 2009, 2010 i 2011 roku Fundacja
podpisała porozumienie z LGD Żuławy i Mierzeja na przeprowadzenie konkursu na obszarze działalności
LGD.
Lokalny Konkurs Grantowy w Powiecie Nowodworskim został wsparty w 2011 roku finansowo przez Lokalną
Grupę Działania Żuławy i Mierzeja w kwocie 10000 zł.
Program Działaj Lokalnie, został rozpoczęty inauguracją, która odbyła się w dwóch miejscach. Pierwsze
odbyło się 13.04.2011 r. w Tczewie, w Sali szkoleniowej Fundacji Pokolenia w ramach imprezy „Kolejne UFO
nad Tczewem”. Druga część inauguracji miała miejsce w Żuławskim Parku Historycznym 27 kwietnia 2011 r.,
na którym zostały zaprezentowane wszystkie szczegóły dotyczące bieżącej edycji programu VII edycji Działaj
Lokalnie.
Promocja projektu odbywała się zarówno drogą elektroniczną (na stronach www, poprzez informacje
mailowe) jak i poprzez plakaty informujące o możliwościach pozyskania funduszy w ramach Programu
Nabór wniosków rozpoczęty został poprzez spotkanie informacyjne, na którym beneficjentom
przekazywane są informacje dotyczące aktualnego naboru. Aktualne informacje, lista najczęściej
zadawanych pytań i odpowiedzi oraz inne materiały informacyjno - szkoleniowe były przekazywane za
pomocą także stron internetowych Fundacji Pokolenia oraz list mailingowych. Zorganizowane zostały
spotkania informacyjno-konsultacyjne mające charakter szkoleń z pisania projektów i mające na celu
przygotowanie osób do realizacji projektów. W trakcie naboru wniosków były przeprowadzane konsultacje
telefoniczne, osobiste, mailowe na temat Programu Grantowego. Punkt konsultacyjny działał przez cały
okres naboru wniosków w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. W ramach punktu informacji udzielał
zespół 3 osób.
W ramach cyklu spotkań konsultacyjno-informacyjnych zostało przeprowadzonych 12 spotkań, w tym, m.in.
w takich miejscowościach jak Sztutowo, Stegna, Ostaszewo, Stobna, Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska.
Spotkania informacyjne oraz konsultacje wpłynęły na złożenie 40 wniosków. Ocena wniosków została
przeprowadzona przez Komisję Grantową dwustopniowo. Pierwsze posiedzenie odbyło się 10.06.2011 r.. i
miało za zadanie ocenę wniosków pod kątem formalnym. Następne posiedzenie odbyło się 16.06.2011 r. i
wtedy też zostały wybrane wnioski do dofinansowania. Komisja Grantowa składała się z 11 członków i
członkiń. W skład komisji weszły osoby reprezentujące gminy, instytucje oraz organizacje z terenu obu
powiatów.
W ramach tegorocznej edycji zostało rozdysponowanych 94 229,99 zł środków na dotacje. Do organizacji
z terenu Powiatu Nowodworskiego trafiło 42 490 zł. Rokrocznie kwota przekazywana na teren Powiatu
Nowodworskiego wzrasta (w stosunku do roku 2010, w którym przekazano kwotę 22 413,43 zł).
30.06.2011 r. w Tczewie zostało przeprowadzone uroczyste podpisanie umów, w ramach którego nastąpiło
pierwsze poznanie uczestników VII edycji Działaj Lokalnie, zostały także wręczone umowy grantowe.
W ramach projektu został dofinansowany 9 projektów z terenu Powiatu Nowodworskiego:
05/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa grupy: Parafialny Oddział Akcji Katolickiej w Kępkach
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie ,,Nasza Wieś Stobna’’
Tytuł projektu: ,,W grupie siła’’
Projekt polegał na zmobilizowaniu sił każdej grupy działającej na terenie parafii w Kępkach i zintegrowaniu tych grup,
poznaniu swoich zasobów, powstaniu grupy, która nie walczy że sobą i nie trakcie się jak wrogowie i rywali w
pozyskiwaniu funduszy, ale są partnerami we wspólnych działaniach. Do tej pory grupy rywalizowały miedzy sobą.
Projekt zakładał ich współdziałanie. Jako metodę do uzyskania naszego celu wykorzystane zostały działania kulturalne,

szkoleniowe i spotkania formacyjne tych grup działających, oraz wspólną pracę która motywowała do dalszych działań
na rzecz społeczności lokalnej w partnerstwie. Każda z tych grup miała przydzielone w projekcie zadanie do realizacji.
W ramach projektu odbyło się: spotkanie formacyjne, powołanie Koła Wolontariusza działającego przy POAK
(Parafialnym, Oddziale Akcji Katolickiej), Zorganizowanie festynu parafialnego, Dzień Seniora, adaptacja promenady w
Kępkach.
07/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Żuławki Książęce i Żuławy –
Tytuł projektu: Budowa placu zabaw w miejscowości Rybina
Projekt polegał na utworzeniu placu zabaw w centrum wsi poprzez ogrodzenie terenu oraz zakup wyposażenia. W
miejscowości nie było placu zabaw i faktycznie dzieci pozbawione były możliwości wspólnego spędzania czasu,
integracji. Dzięki realizacji takiego projektu powstał ogólnodostępny obiekt, spełniający wszelkie normy
bezpieczeństwa, co ustrzeże dzieci przed takimi miejscami zabaw jak brzegi rzek, przystanki autobusowe, nasypy
kolejowe, pobocza itp.
W realizacje projektu zaangażowali się członkowie Stowarzyszenia, mieszkańcy miejscowości, rodzice dzieci, które
będą korzystać z obiektu. Wykonane zostały m.in. prace porządkowe, prace związane
z zagospodarowaniem terenu.
10/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa grupy: Grupa nieformalna Twórcze Życie –
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar –
Tytuł projektu: Jak? Razem. Jak? Twórczo.
Projekt polegał na cyklu twórczych spotkań (warsztatów i treningu twórczości) w lokalnej społeczności. Odbiorcami
projektu będą ludzie w różnym wieku (dziadkowie, rodzice i dzieci). Zajęcia były prowadzone raz w tygodniu w blokach
tematycznych przez osoby, dla których dane zajęcia są życiową pasją.
Odbyły się zajęcia: Filcowanie, De coupage z nutą psychologii, trening twórczości.
Odbyło się kilkugodzinne spotkanie pt. „Wymiana doświadczeń i przepływ inspiracji” okraszone nowinkami
kulinarnymi.
Po zajęciach i spotkaniu odbył się „happening” dla lokalnej społeczności i zaproszonych gości wraz
z wystawą dzieł powstałych na warsztatach.
11/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa grupy: KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W JAZOWEJ – –
Tytuł projektu: Integracja na talerzu- warsztaty kulinarne
Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu szkoleń i warsztatów dla kobiet wiejskich podczas, których poznały metody
przetwarzania mleka w warunkach domowych z zachowaniem wszelkich zasad higieny, produkcji serów pleśniowych,
dojrzewających, jogurtów, uczyły się wypieku chleba domowego i umiejętności uprawy i wykorzystania ziół z własnego
ogrodu zielnego. Uczestniczki warsztatów poznały sposoby przechowywania i utrwalania żywności bez użycia
konserwantów. Podczas szkolenia poznały również historię i różne rodzaje serów i wypieków regionalnych.
13/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa grupy: Rada Sołecka wsi Junoszyno –
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szanse” –
Tytuł projektu: Warsztaty ogrodnicze
W Junoszynie jest teren ogólnodostępny z przeznaczeniem na usługi publiczne, sportowe i rekreacyjne.
W ramach projektu zostały zrealizowany cykl warsztatów ogrodniczych: jak zaplanować, zaprojektować oraz wykonać
skalniaki i małą architekturę ogrodową pod okiem fachowców. Dzięki temu mieszkańcy mogli sami zadecydować jak
ma wyglądać ich skalniak a zarazem zagospodarowali skarpę przy placu zabaw
i utworzyliby trawiaste boisko dla młodzieży do gry w piłkę nożną. W ramach projektu zostały zrealizowane spotkania,
warsztaty, prace adaptacyjne, zakup kosiarki.
16/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę” Chełmek Osada –
Tytuł projektu: Piękno naszej wsi i okolicy”
Projekt polegał na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w wieku
6 - 16 lat i integracji społecznej mieszkańców miejscowości Chełmek Osada.

W ramach projektu zrealizowany został cykl zajęć warsztatowych i spotkań zawodowych, organizacja wspólnej
wystawy prac plastycznych i zdjęć fotograficznych stworzyła warunki ukazania możliwości alternatywnych form
spędzania czasu wolnego.
Wszystkie prace plastyczne i literackie zostaną zgromadzone i umieszczone we wspólnym albumie pt. „Nasza wieś
widziana oczami dzieci”. Podsumowaniem projektu była wystawa prac plastycznych oraz prezentacja dorobku
artystycznego.
–
17/FP/08/DL7-LOG/2011 – –
Nazwa organizacji: Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Ostaszewo „Nowa Gmina” –
Tytuł projektu: „Żuławskie plenery” –
Projekt polegał na organizacji serii fotograficznych warsztatów plenerowych w gminie głównie dla dzieci
i młodzieży przy współpracy fotografa, pedagoga związanego z regionem Żuław. W warsztatach uczestniczyły osoby w
różnym wieku co sprzyjało międzypokoleniowemu poznaniu i zrozumieniu.
Warsztaty plenerowe poprzedzone zostały warsztatami na temat techniki fotografii.
Wykonane podczas plenerów zdjęcia posłużyły do przygotowania wystawy najlepszych prac, która zaprezentowana
będzie w Gminnym Ośrodku Kultury, Sołeckich domach Kultury i szkołach na terenie Gminy. Najlepsze zdjęcia
wykorzystane zostały do wykonania kalendarza promocyjnego.
18/FP/08/DL7-LOG/2011
Nazwa grupy: grupa Centrala –
Nazwa organizacji: Żuławski Ośrodek Kultury –
Tytuł projektu: Portret z historią w tle
Projekt poległ na wprowadzeniu uczestników w świat fotografii analogowej poprzez przeprowadzenie cyklu spotkań
warsztatowych.
Zostało przeprowadzone warsztaty słuchania, które będą przygotowaniem do rozmów z portretowanymi
i warsztaty fotograficzne dla dorosłych i dla młodzieży. Zorganizowano tez spotkanie z fotografem.
Cały projekt zakończyła wystawa prac uczestników warsztatów - zdjęcia portretowe zrobione i nagrane historie
opowiedziane w ramach akcji “zdjęcie za historię”.
21-FP/08/DL7-LOG/2011
"Jesienny Festiwal Sztuki Rękodzieła"
Projekt realizowany przez: Sztutowskie Towarzystwo Kulturalne
Opis projektu:
Projekt polegał na zorganizowaniu cyklu warsztatów rękodzieła artystycznego. Zgodnie z propozycjami, jakie
napływają od mieszkańców, w tym roku organizacja zdecydowała się zorganizować warsztaty filcowania (5 spotkań po
4 godziny dla 15-to osobowej grupy) pergamano (3 spotkania po 3 godziny dla ok. 15-to osobowej grupy) oraz haftu
krzyżykowego (3 spotkania po 3 godziny dla ok.15-to osobowej grupy). Odbył się także w ramach Festiwalu Powiatowy
Konkurs Haftu Krzyżykowego, a całą imprezę zamknęła wystawa podsumowująca projekt. Udział w warsztatach dał
okazję do zapoznania się z tradycyjnymi
i nowymi technikami rękodzielniczymi oraz pozwala na aktywny udział w samodzielnym tworzeniu przedmiotów
artystycznych.

W ramach Programu uczestnicy przeszli dwa szkolenia:
Pierwsze szkolenie związane z przygotowaniem do realizacji projektów – odbyło się dwukrotnie:
13.07.2011 r. Nowy Dwór Gdański, 14.07. 2011r. Tczew. W ramach szkolenia uczestnicy mieli okazję
szczegóły umowy o dofinansowanie - punkt po punkcie, dokumentacji finansowej. Odbyły się ćwiczenia z
opisywania faktur. Przedstawiono ideę spisu ewidencji trwałych elementów, zasady umieszczania
logotypów i promowania projektów, przedstawiono Konkurs Opowiedz.
Osobom uczestniczącym przedstawiono ideę wymiany zasobów jako sposób na współpracę między
realizatorami. Szkolenie zostało zakończone panelem przeprowadzonym przez Artura Rajkowskiego
z Lokalnego Centrum Wolontariatu dotyczącym zasad współpracy z wolontariuszami/szkami, zasad
dokumentowania ich pracy jako wkładu własnego.
Drugie szkolenie z dokumentacji projektu, pisania raportów okresowych i końcowych – obejmowało
następujący zakres: w jaki sposób prawidłowo przygotować raporty okresowe i końcowe, na co zwrócić

szczególną uwagę przy przygotowywaniu raportów, w jaki sposób przedstawiać do raportów sprawozdania
finansowe.
Ponadto uczestnicy/czki wzięli udział w panelu wymiany doświadczeń w ramach którego rozmawiano
o wyzwaniach związane z realizacją projektów oraz podzielono się dobrą praktyką projektów.
Szkolenie również odbyło się dwukrotnie: 27.09.2011r. w Gniewie oraz 09.09. w Junoszynie.
W ramach projektu organizacje miały możliwość uczestniczyć w spotkaniach, warsztatach
i wydarzeniach mających charakter sieciujący i przekazujący wiedze i umiejętności:
od października tego roku dla realizatorów projektów z Działaj Lokalnie na terenie Powiatu
Nowodworskiego były prowadzone bezpłatne lekcje języka angielskiego dla NGO w Ostaszewie.
W czerwcu w Stegnie odbyło się szkolenie dla koordynatorów wolontariatu, w ramach którego można było
poznać dokładniej w jaki sposób wprowadzić wolontariat w szkole, organizacji lub instytucji.
10.09. 2011r. Odbył się Piknik w Środku Miasta w Tczewie, w ramach którego zostały zaprezentowane
działania grup, które realizowały projekty w ramach wcześniejszych edycji Działaj Lokalnie. Piknik był
spotkaniem sieciującym dającym możliwość zainspirowania się i zacieśnienia współpracy miedzy
organizacjami.
23.11.2011r. Fundacja Pokolenia zorganizowała seminarium „Wolontariat w Szkole” dla wszystkich osób
zainteresowanych tą szczególną aktywnością.
9.12.2011r. Odbyła się Gala Wolontariatu, na którą zostały zaproszone grupy realizujące projekty w ramach
Działaj Lokalnie. Wydarzenie było świętem wszystkich osób działających na rzecz lokalnej społeczności.
W trakcie wydarzenia uczestnicy mogli zapoznać się z tym, jakie działania są realizowane na terenie innych
gmin i przez inne osoby.
Pisanie raportów okresowych i końcowych - w trakcie realizacji projektów i po ich zakończeniu uczestnicy
obowiązek raportowania swoich dokonań. Raporty miały za zadanie dokonanie ewaluacji projektów pod
kątem finansowym i merytorycznym. W trakcie pisania projektów okresowych i końcowych grupy na
bieżąco były w kontakcie z Fundacją Pokolenia i projekty były poddawane konsultacjom
i opiniowaniu przez pracowników Fundacji Pokolenia.
Monitoringi - w trakcie realizacji organizacje zostały poddane monitoringom: merytorycznemu
i finansowemu. Są to spotkania mające naprawić zaistniałe problemy i dokonać ewaluacji projektów.
W trakcie realizacji VII edycji Działaj Lokalnie przeprowadzono spotkania - monitoringi finansowe
i merytoryczne.
Konkurs Opowiedz 2011 - Konkurs „Opowiedz…” ma na celu zachęcenie grantobiorców do poszukiwania
atrakcyjnych sposobów komunikowania o własnych działaniach i promowania inicjatyw wspieranych
w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, a przez to ich wpływu na aktywizację lokalnej społeczności oraz na
budowanie dobra wspólnego. Prace powstałe w ramach konkursu „Opowiedz…” mają za zadanie spełniać
funkcje komunikacyjno-promocyjne, wykorzystując przy tym nowoczesne technologie i nieograniczone
zasoby ludzkiej pomysłowości. Konkurs jest skierowany do grantobiorców Programu działaj Lokalnie. Na
zwycięzców konkursu czekają nagrody na poziomie lokalnym oraz ogólnokrajowym. Konkurs został
ogłoszony. W ramach konkursu zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu obróbki filmu w programach
komputerowych, z zakresu obróbki zdjęć oraz (Sztutowo, 13.01.2012, Gniew 16.01.2012) warsztaty
dziennikarskie (Subkowy 30.01.2012).
W trakcie projektu grantobiorcy dostali dostęp do bazy informacji dotyczącej aktywności pozarządowej
takiej jak: szkolenia, źródła dofinansowania, prezentującej ciekawe publikacje, opinie. Grantobiorcy byli
także odbiorcami specjalnego newslettera Fundacji Pokolenia, zbierającego ważne zapowiedzi i informacje
dotyczące bieżącego okresu. Zostały przygotowane dwa numery tego wydawnictwa.

Szkolenia i wsparcie dla organizacji pozarządowych - Fundacja Pokolenia by zwiększyć potencjał
organizacji pozarządowych z terenu gminy Sztutowo zaplanowała komplet szkoleń dla organizacji oraz grup
nieformalnych, które nie korzystały w 2011 roku z Działaj Lokalnie.
W ramach wsparcia zostały przeprowadzone:
1,8.12.2011 r. Szkolenie z diagnozowania społeczności lokalnej połączone z konsultacjami;
10-11.12.2011 r. - Szkolenie z planowania projektów połączone z konsultacjami;
28.12. 2011 r.- Szkolenie ze źródeł dofinansowania;
29.12.2011 r.- Szkolenie z Dobrych Praktyk projektowych.
Terminy szkoleń zostały przeprowadzone na zakończenie projektu ze względu na fakt, iż wiele instytucji
właśnie na przełomie roku ogłasza swoje konkursy ofert, programy grantowe. Szkolenia spotkały się
z różnym odzewem stąd wprowadzone zostały indywidualne spotkania konsultacyjne oraz dodatkowe
szkolenie z planowania projektów, które zostanie przeprowadzone w ramach środków własnych Fundacji
w miesiącu styczniu. System konsultacji został rozpoczęty w grudniu będzie kontynuowany także w roku
2012.
Działaj Lokalnie dla Leadera. Fundusz pożyczkowy i dotacje na wkład własny – Fundacja Pokolenia wraz z
Fundacją Nida i Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce realizowało dwie ścieżki wsparcia dla organizacji
pozarządowych korzystających z dotacji Programu Leader. W 2011 z linia pożyczkowej dla organizacji
pozarządowych na realizację „małych projektów” w ramach Programu PROW 2007-2013 skorzystały 2
organizacje. Pilotażowy program jest kontynuowany jeszcze do 30 czerwca 2012. O pożyczkę mogą ubiegać
się organizacje pozarządowe z obszaru działania: LGD „Brama Mazurskiej Krainy”,
LGD „Wstęga Kociewia”, LGD Żuławy i Mierzeja.

Sejmik organizacji pozarządowych powiatu nowodworskiego 2011
Sejmik organizacji pozarządowych powiatu nowodworskiego 2011 odbył się w 20-24 września 2011 r.
Program Sejmiku przedstawiał się następująco:
20.09.2011
Pierwszym punktem spotkania była Konferencja Samorządy dla obywateli.
Przedstawiony program współpracy z organizacjami pozarządowymi i zamierzenia województwa
pomorskiego oraz program współpracy z organizacjami pozarządowymi i niektórych samorządów z terenu
powiatu nowodworskiego. Informacje o realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz działalności Lokalnej
Grupy Działania Żuławy i Mierzeja przekazał jej prezes – Grzegorz Gola. Program grantowy PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności przedstawił Bartosz Rief, zachęcając przy tym obecną na konferencji
młodzież do czynnego uczestnictwa w wolontariacie. Następnym punktem konferencji była relacja
z realizacji Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w województwie pomorskim prezentowana przez Piotra
Jaśniewskiego. Z kolei wdrażanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie pomorskim
przedstawiła zastępca dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego – Kamila Siwak.
Po południu odbył się warsztat Jerzego Boczonia z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania
Organizacji Pozarządowych w Gdańsku nt. Tworzenie misji organizacji pozarządowej. Została wypracowana
misja Żuławskiego Parku Historycznego.
21.09.2011
W drugim dniu Sejmiku odbyły się imprezy towarzyszące Seminarium Łączy nas delta i Bioróżnorodność
regionu elementem edukacji ekologicznej.
W ten dzień przybyła bardzo dużą liczba uczniów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Na
pierwszym seminarium zainteresowani dowiedzieli się wiele na temat atrakcyjnych sposobów poznania
regionu – działalności edukacyjnej Parku Krajobrazowego Mierzeja Wiślana, zielonych wizyt w parkach
krajobrazowych, a także o problemach i sukcesach młodych organizacji pozarządowych na przykładzie Dnia
rzeki w Malborku. Święto Wałów oraz Wodna turystyka ekologiczna na Żuławach to kolejne z tematów
poruszanych na seminarium. Podczas kolejnego seminarium dotyczącym bioróżnorodności, przedstawiono
przykłady wsparcia działalności na rzecz ochrony środowiska przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Interesującym i aktualnym tematem salwinia pływająca, która
doczekała się pracy doktorskiej – można było usłyszeć o wynikach najnowszych badań tej paproci. Podczas
seminarium również można było usłyszeć zachęty do wolontariatu – na rzecz ekologii. Uczestnicy spotkania
mogli zadawać pytania ekspertom poszczególnych dziedzin.
W godzinach wieczornych odbyła się Żuławska Kawiarenka Kulturalna z udziałem Waldemara Badeńskiego
ze Stowarzyszenia Aktywności Społecznej im. Tadeusza Reytana pt. Żuławskie wiatraki – krajobraz
kulturowy – farmy wiatrowe na Żuławach – korzyść czy strata?
22.09.2011
W trzecim dniu sejmiku odbyło się Seminarium dobrych praktykach zachowania niematerialnego
dziedzictwa kulturowego delty Wisły oraz seminarium Tradycyjny smak żuławski.
Dzień rozpoczęto od prezentacji książki dr inż. arch. Bogny Lipińskiej pt. Żuławy Wiślane ochrona
i kształtowanie zabytkowego krajobrazu wydanej przez Stowarzyszenie Żuławy. Jest to jedna
z podstawowych dla nauki publikacji przedstawiająca oryginalność krajobrazu żuławskiego oraz potrzebę
jego pielęgnacji. Przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddziału Terenowego w Gdańsku
poinformował o szansach dostania się Żuław delty Wisły na listę światowego dziedzictwa kulturowego
i naturalnego. Następnie odbyła się prezentacja kolejnej książki z naszego regionu. Były to Żuławskie zegary
ludowe autorstwa Pawła Fietkiewicza. Dr Kazimierz Sumisławski – Dyrektor Departamentu Środowiska
i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego opowiedział o tradycyjnych produktach
w województwie pomorskim i warunkach uzyskania stosownego certyfikatu. Następnie Prezes Lokalnej
Grupy Działania Żuławy i Mierzeja – Grzegorz Gola przedstawił propozycje wspólnego projektu „Tradycyjny

Smak Żuławski’’. Jako wygląda promocja produktów tradycyjnych na przedstawionym przykładzie historii
organizacji Festiwalu Samku w Grucznie. Dużym zainteresowaniem cieszył się popołudniowy warsztat
warzenia regionalnego piwa domowego.
23.09.2011
Kolejny dzień Sejmiku był próbą podsumowania dotychczasowej współpracy samorządów i organizacji
pozarządowych na Żuławach. Tego dnia zaproszeni goście wysłuchali sprawozdania z 20 lat działalności
Klubu Nowodworskiego przedstawionego przez Prezesa Klubu Nowodworskiego – Marka Opitza oraz
o Muzeum Żuławskim jako kamieniu węgielny fundamentu budowania tożsamości regionalnej. Następnie
przedstawiono film pt. Niski Kraj przedstawiający rozwiązania przeciwpowodziowe stosowane
w Niderlandach, stworzony na zlecenie Stowarzyszenia Żuławy podczas wizyty studyjnej pomorskich
urzędników w maju 2012 roku. Uroczystym punktem seminarium było podpisanie listu intencyjnego
w sprawie realizacji projektu Kraina Wiatraków Powraca przez Prezesa Stowarzyszenia Miłośników Nowego
Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski – Marka Opitza, Prezesa Lokalnej Grupy Działania Żuławy i
Mierzeja-Grzegorza Goli, Wójta Gminy Cedry Wielkie- Janusza Golińskiego oraz Prezesa Stowarzyszenia
Żuławy- Zbigniewa Piórkowskiego. List jest wyrażeniem woli wsparcia realizacji wiernej historycznie
rekonstrukcji wiatraka odwadniającego. Następnie każdy mógł spróbować swoich sił
i umiejętności w układaniu wałów przeciwpowodziowych z worków z piaskiem. Dzień zakończył się
kawiarenką obywatelską pt. „Czy grozi nam powódź?” z udziałem Piotra Kowalskiego z Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
24.09.2011
Ostatni dzień Sejmiku upłynął pod znakiem odgłosów strzałów i huku.
Ze stacji Kolei wąskotorowej w Nowym Dworze Gdańskim odjechał pociąg stylizowany na wojskowy
eszelon. Organizatorem przedsięwzięcia byli członkowie stowarzyszeń: Pomorskiego Towarzystwa
Miłośników Kolei Żelaznych oraz Samodzielnej Grupy Odtworzeniowej Pomorze. W pobliżu Żuławskiego
Parku Historycznego Elbląskie Stowarzyszenie Sportowo-Kulturowe „Ersoft” zorganizowało pokaz replik
broni oraz urządziło strzelnicę sportową. Ostatnim punktem dnia Sejmiku była kawiarenka obywatelska, na
której zaprezentowano kolejny numer kwartalnika „Prowincja”.

Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły Zegary żuławskie
Projekt Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły Zegary żuławskie był realizowany w okresie od
29.06.2011 do 30.09.2011, zgodnie z umową nr 46/K/2011, zawartą 9.06.2011 r. pomiędzy Samorządem
Województwa Pomorskiego a Lokalną Grupą Działania Żuławy i Mierzeja.
Projekt ten spełnił wyznaczone dla niego cele. Dzięki zaangażowaniu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i
Mierzeja – lokalnego trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju w powiecie nowodworskim – było to
szerokie otwarcie się na społeczności lokalne w sprawach przejęcia przez nie większej odpowiedzialności za
swoje i najbliższe – po sąsiedzku – dziedzictwo kulturowe. Wydawnictwo przybliżyło mało znany watek
żuławskiej historii jakim są zegary ludowe. Żuławskie zegary ludowe to katalog przeszło czterdziestu
historycznych zegarów żuławskich znajdujących się w muzeach i prywatnych kolekcjach uzupełnionego
opisem pracy badawczej.
Dzięki odpowiedniej dystrybucji publikacji do szkół, bibliotek oraz liderów regionalnych upowszechniono
informacje zawarte w wydawnictwie.
W ramach projektu odbyło się podczas Sejmiku Organizacji Pozarządowych Powiatu Nowodworskiego
Seminarium dobrych praktykach zachowania niematerialnego dziedzictwa kulturowego delty Wisły .

Spotkania w delcie Wisły
Spotkania w delcie Wisły to projekt zrealizowany w okresie od 1.07.2011 do 30.09.2011, zgodnie z umową
nr 05/E/2011, zawartą 29.07.2011 r. pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego a Lokalną Grupą
Działania Żuławy i Mierzeja.
Projekt Spotkania w delcie Wisły spełnił wyznaczone dla niego cele: Umocnienie tożsamości regionalnej i
Podniesienie poziomu wiedzy o regionie zostały osiągnięte poprzez organizowane spotkania tematyczne, w
trakcie których eksperci prezentowali swoją wiedzę i dyskutowali z uczestnikami o problemach kulturowych
regionu.
Spotkania w delcie Wisły to zorganizowane spotkania tematyczne o problemach kulturowych regionu
Dofinansowanie umożliwiło przeprowadzenie dwóch otwartych kawiarenek – moderowanych dyskusji
zapewniających zdobycie ukierunkowanej wiedzy o regonie, wiedzy często niedostępnej w podręcznikach,
będącej niezbędną do zrozumienia dziedzictwa kulturowego, determinującej postęp procesów
kształtowania się tożsamości regionalnej. Taka forma spotkań dała możliwość bieżącej korekty, konfrontacji
kanałów i źródeł przekazywanych informacji przyczyniając się do trwałości i poprawności przekazywanej
wiedzy.
Wysoki poziom identyfikacji z regionem jego mieszkańców spowoduje wzrost aktywności kulturowej,
gospodarczej, wpływa bezpośrednio na poszanowanie mienia publicznego, wpływa na rozwój inicjatyw
społecznych oraz poprawia bezpieczeństwo.

