Sprawozdanie merytoryczne
za rok 2010

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
stowarzyszenie działające na podstawie Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach
i Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz postanowień
statutowych
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Skład Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja:
Francesc Xavier Canals Hernandez
Grzegorz Gola – Prezes
Kazimierz Stadnicki
Karolina Ressel
Justyna Wińska-Malicka – Wiceprezes
Zmiany w składzie Zarządu Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja:
Kamila Bartosiak – Wiceprezes do 22 września 2009 r., później poza Zarządem
Stanisław Kochanowski – do 8 października 2010 r.
Lech Kraśniański – od 22 września 2009 r. do 8 października 2010 r.
Jolanta Kwiatkowska – Wiceprezes od 22 września 2009 r. do 8 października 2010 r., wcześniej sekretarz, później poza Zarządem
Elżbieta Marcinek-Szleja – Skarbnik do 8 października 2010 r., później poza Zarządem

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 14
listopada 2008 roku zawierający zmiany:
1. 14 listopada 2003 roku zmieniono § 8 i § 9;
2. 14 listopada 2003 roku w § 11 dodano ust. 5;)
§ 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;
i. działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych 59.13.Z;
j. działalność związana z projekcją filmów 59.14.Z;
k. działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z
l. stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z
m. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z
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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 00031-6932-UM1100010/09 zawarta w 15 marca 2010 r. w
ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i
aktywizacja” objętego PROW na lata 2007-2013 była realizowana od 1 stycznia do 31 grudnia 2010
roku (rozliczenie było możliwe za okres od 15 października 2009 roku do 31 stycznia 2011 roku).
W ramach umowy założono realizację 4 celów:
Cel 1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD
Cel 2. Podwyższenie jakości kadr LGD
Cel 3. Aktywizacja społeczności powiatu poprzez zwiększenie wiedzy nt. realizacji LSR
Cel 4. Zwiększenie wiedzy nt. LSR w promocji regionu
Cele zostały zrealizowane.
Uzasadnienie realizacji celów:
Cel 1. Zapewnienie sprawnej i efektywnej pracy LGD zawiera zadanie: I A. Koszty bieżące LGD
(administracyjne),
LGD Żuławy i Mierzeja prowadziło w 2010 roku Biuro, w którym zatrudnione były ze środków
PROW dwie osoby (1,5 etatu). Dodatkowo zostały podpisane umowy na obsługę finansowoksięgową. Doradztwo prawne odbywało się za pośrednictwem członków Zarządu LGD (Stanisław
Kochanowski, Lech Kraśniański). Finansowane były koszty obsługi Biura pozwalające na sprawne
jego funkcjonowanie. Dodatkowe wyposażenie biura (stół i krzesła) pochodziły w 2010 roku z
użyczenia. 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 2010 roku.
Cel 2. Podwyższenie jakości kadr LGD.
Rolą LGD jest zapewnienie wysokiej jakości kadr obsługujących wdrażanie LSR oraz
funkcjonowanie LGD. Dotyczy to Biura, Zarządu oraz Rady. W tym celu zorganizowane zostały 4
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. Były organizowane przez
Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego,
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego ze względu na istniejącą na rynku
szkoleń znaczną podaż nieodpłatnych szkoleń podwyższających jakość kadr organizacji
pozarządowych i brak zgłoszeń potrzeby tematów innych szkoleń zewnętrznych.
Cel 3. Aktywizacja społeczności powiatu poprzez zwiększenie wiedzy nt. realizacji LSR
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 7 do 15) było prowadzone doradztwo
(nieewidencjowane) dla beneficjentów telefoniczne i osobiste. Były zgłaszane nieliczne potrzeby
porad w terenie, które były realizowane przez pracowników Biura LGD.
Wyprodukowano materiały informacyjne – 4 ulotki (full color, A4) informujące o możliwościach
uzyskanie dofinansowania w ramach poszczególnych działań LSR.
Prowadzona był główna strona strona internetowa www.zulawyimierzeja.org.pl oraz strona i
podstronę w ramach projektów finansowanych spoza PROW (www.pogotowiekonserwatorskie.pl)
Cel 4. Zwiększenie wiedzy nt. LSR w promocji regionu

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
broszura promocyjna. Broszura była nieodpłatnie dystrybuowana przez cały 2010 rok.
Ponadto ze środków spoza PROW została wydana książka informująca o obszarze realizacji LSR,
prawdziwa „biblia Żuławiaka” autorstwa dr inż. Kazimierza Cebulaka Delta Wisły powyżej i
poniżej poziomu morza (500 egzemplarzy, format A4, 60 stron). W znaczny sposób zwiększyło
zasięg oddziaływania na potencjalnych beneficjentów.
Realizacja poszczególnych celów operacji odbywało się (zarówno w roku 2009 i 2010) również bez
udziału środków zagwarantowanych w umowie, co daje konkretne i wymierne oszczędności w
kolejnych latach oraz pozwala utrzymać bieżącą płynność finansową (bez konieczności ponoszenia
wydatków na kredyty i pożyczki).
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):
Rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy w powiecie nowodworskim (współfinansowany przez PO
KL, planowana wartość 46850 zł.)
Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły (planowa wartość projektu 17000 zł.).
Projekty realizowane w formalnym partnerstwie:
Działaj Lokalnie – lokalny fundusz grantowy (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 realizacji LSR);
Łączy nas delta (projekt realizowany ze Stowarzyszeniem Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego
– Klub Nowodworski) na terenie obszaru realizacji LSR;
Ponadto LGD Żuławy i Mierzeja partnersko uczestniczyła w pojedynczych wydarzeniach w ramach
realizowanych projektów:
Bioblitz na Tudze – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki (wszystkie działania projektu
realizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub
Nowodworski);
Związki wałowe wracają (wszystkie działania projektu realizowanego przez Stowarzyszenie
Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego – Klub Nowodworski);
Żuławy 2010 – cykl 7 spotkań realizowany przez Nadbałtyckie Centrum Kultury;
Ponadto informacje o obszarze LSR i działalności LGD były podawane przy okazji wystąpień
podczas konferencji, seminariów i szkoleń:
Wystąpienie – Tuga Bioblitz -zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki Tugi
Wystąpienie – Konferencja „Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza”
Seminarium „Bioróżnorodność rzeki Tugi”
Wystąpienie – Sejmik NGOs powiatu nowodworskiego 2010
Wystąpienie – Festyn Dzień rzeki w ramach projektu Związki Wałowe wracają
Wystąpienie –Szkolenie koordynatorów terenowych, personelu i wolontariuszy projektu Łączy nas
delta
Wystąpienie –potkanie rozpoczynające projekt Łączy nas delta
Wystąpienie – Warsztat tworzenia standardu projektu partnerskiego w ramach projektu „Rozwój
partnerstwa, dialogu i współpracy w powiecie nowodworskim”

Seminarium dobrych praktyk europejskich w zakresie zwiększenia ochrony przeciwpowodziowej
Wystąpienie spotkanie Żuławy - wielokulturowość
Wystąpienie spotkanie Żuławy - gotyk
Wystąpienie spotkanie Żuławy - architektura
Wystąpienie spotkanie Żuławy - Krajobraz
Wystąpienie - spotkanie Żuławy - woda
Wystąpienie spotkanie Żuławy - dom i ludzie
Wystąpienie spotkanie Żuławy i Niderlandy
Wystąpienie na Szkoleniu PR w organizacjach pozarządowych
Wystąpienie na Zarządzanie projektami w POKL
Wystąpienie – Kawiarenka obywatelska - Znaczenie obszarów przyrodniczych Żuław dla
mieszkańców i turystów
LGD Żuławy i Mierzeja były prezentowane na stoisku Stowarzyszenia Żuławy podczas Jarmarku
św. Dominika.
Zestawienie złożonych wniosków o dofinansowanie, które w 2010 r. nie uzyskały dofinansowania :
nazwa projektu

partnerzy formalni

Nabywanie nowych umiejętności w zakresie
rewitalizacji tradycyjnego zabytkowego
budownictwa drewnianego szansą na rynku
pracy dla absolwentów szkół zawodowych

Wydział Architektury
Politechniki Gdańskiej,
Verein Tiegenhof – Kreis
Grosses Werder e.V.
Fundacja Pokolenia (partner
Stymulator Obywatelski
wiodący), Powiat Tczewski
Lokalna Grupa Działania
Wysoczyzna Elbląska,
Lokalna Grupa Działania
Szlakami Zwiedzaj Lokalne Atrakcje Kraju –
Ziemia Lubawska, (partner
wytyczenie sieci szlaków rowerowych
wiodący), Związek
Stowarzyszeń „Kraina
Drwęcy i Pasłęki”
Wyposażenie wiejskich obiektów
użyteczności publicznej w powiecie
nowodworskim w celu dostosowania ich do
–
funkcji edukacji przeciwpowodziowej
mieszkańców delty Wisły
Wolontariat na rzecz rozwoju edukacji w
dziedzinie ochrony dziedzistwa kulturowego
–
- pogotowie konserwatorskie w powiecie
nowodworskim
Tradycyjny smak żuławski. Od tradycji
–
kulinarnej do tożsmamości regionalnej
Zatrudnienie w Biurze LGD Żuławy i Mierzeja w 2010 r.
Liczba osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę
Zatrudniony
Wymiar czasu pracy
Grzegorz Gola
1/2 etatu
Monika Adamowska-Bargieł
1 etat

wielkość projektu

1113305,00

794134,00

25292,22
(tylko udział LGD
Żuławy i
Mierzeja)

241952,80

42500,00

149526,91

Opis działalności LGD w ramach KSOW w 2010 r.
– wrzesień 2010 r. – uczestnictwo w seminarium pn. „Turystyka istotnym czynnikiem rozwoju
obszarów wiejskich. Rola LGD w rozwoju turystycznym obszarów wiejskich.”,
– listopad 2010 r. – uczestnictwo w spotkaniu LGD Rendez vou Leader Limoges (Francja)
Zarząd Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja w 2010 roku spotkał się 14 razy (8 marca, 15
marca, 22 marca, 26 maja, 7 czerwca, 5 lipca, 2 sierpnia, 6 września, 10 września, 5 października,
25 października, 2 listopada, 8 listopada, 15 grudnia);
8 października 2010 roku odbyło się nadzwyczajne Walne Zebranie Członków, które dokonało
skrócenia kadencji Zarządu oraz wybrało nowy Zarząd.

Realizacja Lokalnej Strategia Rozwoju dla gmin powiatu nowodworskiego
Nowy Dwór Gdański, Krynica Morska Sztutowo, Stegna i Ostaszewo
na lata 2009-2015
W 2010 roku miały miejsce następujące aktualizacji LSR
Aneks nr 1
załącznik nr 1 rozdział 1 i 10 .
załącznik nr 2. Limity środków na działania Osi 4.;
załącznik nr 3 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości
terminów naboru wniosków o możliwości przyznania wniosków o składanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
załącznik nr 4. Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności na
poszczególnych stanowiskach
Aneks nr 2
Załącznik nr 4 Opis warunków technicznych i lokalowych biura LGD
Załącznika nr 1 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;
Załącznikiem nr 1 treść Wzoru pisma w sprawie oceny operacji wnioskowanej do dofinansowania
Załącznikiem nr 6 Regulamin Pracy Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja.
Aneks nr 3
załącznik nr 3 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości
terminów naboru wniosków o możliwości przyznania wniosków o składanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
Aneks nr 4
załącznik nr 3 Harmonogram przewidywanych terminów podawania do publicznej wiadomości
terminów naboru wniosków o możliwości przyznania wniosków o składanie pomocy w ramach
działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
załącznik nr 5 treść Opis stanowisk precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności
na poszczególnych stanowiskach
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

14 kwietnia… 13 maja 2010 r.
21 lipca… 20 sierpnia 2010 r.
21 lipca… 20 sierpnia 2010 r.
1 grudnia… 30 grudnia 2010 r.
1 grudnia…30 grudnia 2010 r.

Nabór na działanie

małe projekty
małe projekty
313/322/323
312
311

Liczba złożonych
wniosków

Liczba wybranych operacji

19
23
2
0
0

10
9
2
0
0

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.
Posiedzenia Rady Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja oraz uczestnictwo członków organu
decyzyjnego w posiedzeniach tego organu w roku 2010
Posiedzenia

21 maja 2010 r.
16 czerwca 2010 r.
31 sierpnia 2010 r.
21 września 2010

Uprawnieni do głosowania

Obecni na posiedzeniu spośród
uprawnionych do głosowania

28
28
28
28

19
15
18
14

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 i w 2010
roku Fundacja podpisała porozumienie z LGD Żuławy i Mierzeja na przeprowadzenie konkursu na
obszarze działalności LGD.
Lokalny Konkurs Grantowy w Powiecie Nowodworskim został wsparty finansowo przez Lokalną
Grupę Działania Żuławy i Mierzeja w kwocie 10000 zł.
Realizacja VII edycji Programu Działaj Lokalnie została rozpoczęta spotkaniem informacyjnym,
które odbyło się 6 kwietnia w Centrum Wystawienniczo - Regionalnym Dolnej Wisły. W ramach
spotkania przekazano uczestnikom informacje dotyczące warunków Programu. Inauguracja
rozpoczęła serię spotkań informacyjno - konsultacyjnych w gminach Powiatu Tczewskiego i
Nowodworskiego.
Nabór wniosków - 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.
Aktualne informacje, lista najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi oraz inne materiały
informacyjno - szkoleniowe są przekazywane za pomocą 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. Na terenie Powiatu
Nowodworskiego zostało zorganizowane 2 spotkania konsultacyjno – informacyjne w Nowym
Dworze Gdańskim oraz w Jantarze.
W trakcie naboru wniosków były przeprowadzane konsultacje telefoniczne, osobiste, mailowe na
temat Programu Grantowego. Informacje dotyczące tej edycji Programu można było uzyskać w
biurach Fundacji Pokolenia oraz biurze LGD Żuławy i Mierzeja. W obu biurach można było także
składać wnioski dotacyjne. Punkt konsultacyjny w Fundacji Pokolenia działał przez cały okres
naboru wniosków w godzinach 8-16 od poniedziałku do piątku. W ramach punktu informacji
udzielał zespół 3 osób.
Spotkania informacyjne oraz konsultacje wpłynęły na zwiększone zainteresowanie Programem
Grantowym. W efekcie zostało złożonych 58 wniosków. Ocena wniosków została przeprowadzona
przez Komisję Grantową na podstawie wskazówek formalnych przygotowanych przez Zespół
Działaj Lokalnie. Komisja Grantowa składała się z 15 członków i członkiń. W skład komisji weszły
osoby reprezentujące gminy, instytucje oraz organizacje z terenów obu powiatów.
W miesiącu czerwcu zostało przeprowadzone spotkanie inauguracyjne realizację projektów w
trakcie którego zostały przedstawione wszystkie organizacje, nastąpiło podpisanie umów.
17 czerwca odbyło się szkolenie dla realizatorów projektów w trakcie, którego uczestnicy poznali
zasady prowadzenia dokumentacji projektowej i raportowania, przygotowanie raportu okresowego
oraz końcowego. Szkolenie odbyło się na terenie Tczewa oraz Nowego Dworu Gdańskiego. W
ramach szkolenia osoby nabyły wiedzę o programie, zasadach wypełniania wniosków,
raportowania, rozliczania, współpracy w sieci, prowadzenia budżetu zadaniowego. W trakcie
spotkania zostały również przekazane wstępne informacje dotyczące konkursu Opowiedz 2010.
Ponadto zostało przeprowadzone szkolenia 06.07.2010 oraz 25.08.2010 z realizacji projektów, na

których, oprócz powyższej wiedzy, położono nacisk na raportowanie projektów: okresowe i
końcowe.
W ramach projektu zostały przeprowadzone trzy spotkania sieciujące:
23 czerwca odbyło się pierwsze spotkanie sieciujące pod nazwą Giełda Zasobów. W trakcie tego
wydarzenia uczestnicy mieli możliwość wymiany swoich niepieniężnych zasobów z innymi
uczestnikami. Wydarzenie zaowocowało podpisanymi kontraktami wśród grupy realizatorów
projektów.
10 października - odbyło się spotkanie sieciujące w ramach pikniku charytatywnego Teraz Twój
Ruch organizowanego w Tczewie na terenie Centrum Kultury i Sztuki - partnera udzielającego
osobowości prawnej Programie Działaj Lokalnie. w trakcie tego wydarzenia grupy
nieformalne/organizacje miały możliwość przygotowania wystawy, stoiska związanego ze swoim
projektem, zobaczyć stoiska innych grup, a także wziąć udział w atrakcjach takich jak: pokaz
filmów, koncert, gry w szachy plenerowe, odwiedzić stanowiska wolontariatu europejskiego,
pracowni sztuki użytkowej, papieru czerpanego.
10 grudnia - tego dnia odbyło się drugie spotkanie sieciujące - Powiatowa Gala Wolontariatu, w
ramach której zostały przyznane nagrody dla najaktywniejszych grup i wolontariuszy z terenu
Powiatu Tczewskiego. 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 mieli 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 programy Działaj Lokalnie przeprowadzono 10 spotkań monitoringów finansowych i merytorycznych.
Konkurs Opowiedz 2010 - 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. W ramach projektu zostały
przeprowadzone warsztaty w ramach pracowni fotograficznej z tworzenia fotografii, kadrowania,
wywoływania zdjęć, warsztaty z promocji internetowej, warsztaty z zakresu obróbki filmu w
programie Windows Movie Maker.
W trakcie projektu grantobiorcy mieli możliwość wzięcia udziału w serii szkoleń realizowanych
przez Fundację Pokolenia oraz przez parterów Fundacji. Razem ze Stowarzyszeniem Morena
Fundacja Pokolenia realizowała projekt szkoleniowy, w którym uczestnicy/czki mieli możliwość
podnieść swoje kwalifikacje z dziedziny: tworzenie projektów, budowanie zespołu, finansowanie
projektów, strategia rozwoju organizacji, komunikacja w organizacji, planowanie w organizacji,
zarządzanie zespołem. W ramach projektu udział w szkoleniach był bezpłatny.
Fundacja Pokolenia zorganizowała także dwie szkoły skierowane do liderów społecznych
działających w swoich środowiskach: Młoda Akademia Liderów i Akademia Liderów NGO.
W ramach Akademii Liderów NGO, skierowanej do osób dorosłych są realizowane moduły
szkoleniowe z zakresu: zarządzania organizacją, planowania strategicznego, aspektów prawnych

związanych z trzecim sektorem, partnerstwa, relacji z otoczeniem, zagadnień z zakresu ekonomii
społecznej. Udział w szkoleniach jak i zakwaterowanie, wyżywienie jest bezpłatne.
Natomiast w ramach Akademii Młodych Liderów zaplanowano udzielenie wsparcia szkoleniowego
z zakresu umiejętności społecznych pracy w grupie, autoprezentacji, radzenia sobie z sytuacjami
konfliktowymi, planowania projektów, szukania sojuszników działań oraz źródeł finansowania
inicjatyw, dialogu międzykulturowego, zagadnień anty dyskryminacyjnych, promocji działań
społecznych.
Uczestnicy obu Akademii zostali objęci tutoringiem - wsparciem osób doświadczonych. Z terenu
Powiatu Nowodworskiego 2 osoby uczestniczą w Akademii Liderów NGO.
Grantobiorcy mieli także możliwość uczestnictwa w wizycie studyjnej w Garncarskiej Wiosce
prowadzonej przez Fundację Nida. Wioska Garncarska łączy przedsiębiorczość z promocją historii i
kultury regionalnej. W oparciu o dawne umiejętności rzemieślnicze i ginące już dziś zawody tworzy
szanse zatrudnienia dla kilkudziesięciu mieszkańców nidzickich wsi. Jest to miejsce stanowiące
inspirację do działań na terenie gminy. Wyjazd był realizowany przez Regionalne Centrum
Informacji w Gdańsku. Fundacja Pokolenia była partnerem informującym o realizowanym
wyjeździe.
W ramach projektu zostało dofinansowanych 5 projektów z terenu realizacji LSR (powiatu
nowodworskiego):
„Zawód Animator”
Projekt realizowany przez: Grupa Twórcze Życie
osobowość prawna: Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Jantar
kwota dofinansowania: 5365 zł
Opis projektu:
Projekt polega na cyklu twórczych spotkań (warsztatów) w lokalnej społeczności. W ramach
projektu zaplanowane zostały takie warsztaty jak: wikliniarstwo, filcowanie, kreatywne
pisanie/zabawy słowno-językowe, zajęcia plastyczne
„Razem Lepiej!”
Projekt realizowany przez: Grupa KOKS
osobowość prawna: Żuławski Ośrodek Kultury
kwota dofinansowania: 5200 zł
Opis projektu:
Projekt będzie polegał na przeprowadzeniu cyklu warsztatów i spotkań integracyjnych, na których
starsi i młodsi nauczą się czegoś nowego, czegoś od siebie i o sobie nawzajem.
„Żuławska wieś kuźnia talentów”
Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie „Dajmy Dzieciom Szansę”
kwota dofinansowania: 5400 zł
Opis projektu:
Projekt polega na przeciwdziałaniu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży w
wieku 7 - 18 lat. Zaplanowano cykl zajęć warsztatowych i socjoterapeutycznych: Warsztaty
rękodzielnicze, Zajęcia socjoterapeutyczne, Wigilia Żuławska
„Bioblitz na Tudze – zawody w badaniu bioróżnorodności rzeki”
Projekt realizowany przez: Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego Klub
Nowodworski
kwota dofinansowania: 3448,43

Opis projektu:
Celem projektu jest zwiększenie więzi społecznych i tożsamości regionalnej mieszkańców gminy
Nowy Dwór Gdański, poprzez edukację w zakresie bioróżnorodności tego miejsca poprzez:
Upowszechnianie za pomocą filmu i internetu Bioblitza jako narzędzia do promowania
zrównoważonego rozwoju lokalnego i edukacji ekologicznej oraz Bioblitz – zawody w badaniu
bioróżnorodności.
„Integracja wspólnym dobrem”
Projekt realizowany przez: Rada parafialna parafii św. Maksymiliana Marii Kolbe w Kępkach
osobowość prawna: Stowarzyszenie Kępki
kwota dofinansowania: 3000,00
Opis projektu:
Głównym celem projektu jest integracja parafian wokół idei solidarności społecznej oraz
aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym a także promocja pomocy w nauce dzieci
i młodzieży, jak też niwelowanie różnic edukacji osób ubogich, zamieszkałych na terenach
wiejskich. Metodą do uzyskania naszego celu będą następujące działania: warsztaty plastyczne,
odnowienie placu zabaw, festyn jubileuszowy z okazji powstania parafii.
Zestawienie sumy dotacji dla obszaru realizacji LSR (powiatu nowodworskiego)

Lp.

Ogółem

1.

Rodzaj kosztów
(koszty merytoryczne
i administracyjne
związane z
realizacją zadania)

Dotacje w
ramach zadania

Całość zadania (zgodnie z umową)

Koszt
całkowity

z tego z finansowych środków
własnych, środków z innych
źródeł oraz wpłat i opłat
adresatów*

z tego z dotacji

22413,43

10000

12413,43

22413,43

10000

12413,43

Opracowano na podstawie informacji uzyskanych od Fundacji Pokolenia

Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły
Projekt Zbiory dziedzictwa kulturowego delty Wisły spełnił wyznaczone dla niego cele. Dzięki
zaangażowaniu Stowarzyszenia Żuławy i Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja,– lokalnego
trójsektorowego partnerstwa na rzecz rozwoju w powiecie nowodworskim – przy wsparciu innych
organizacji pozarządowych – było to szerokie otwarcie się na społeczności lokalne w sprawach
przejęcia przez nie większej odpowiedzialności za swoje i najbliższe – po sąsiedzku – dziedzictwo
kulturowe. Cele projektu „Stworzenie systemu zachowania niematerialnego dziedzictwa
kulturowego delty Wisły” i „ Zwiększenie wiedzy o regionie Żuław” zostały osiągnięte. Największą
dumą, osiągnięciem podczas realizacji projektu, trwałym jego rezultatem jest książka „Delta Wisły
powyżej i poniżej poziomu morza” zawierająca cenną pracę autorstwa regionalisty dr inż.
Kazimierza Cebulaka (nakład 500 egz.), której wernisaż odbył się w trakcie seminarium „Jak
zachować niematerialne dziedzictwo kulturowe delty Wisły – dobre praktyki. Delta Wisły powyżej i
poniżej poziomu morza.” 4 października 2010 r. w Sali Żuławskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Dworze Gdańskim.
W programie seminarium znalazły się filmy Tryptyk Żuławski – Wielka woda Katarzyny Sędek,
oraz Inspiracje Niderlandami Salwinia Ekoklubu, prezentacja książki dr inż. Kazimierza Cebulaka
Delta Wisły powyżej i poniżej poziomu morza, wystąpienia: Problemy i zagrożenia realizacji
kompleksowego zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław, Piotra Kowalskiego z Regionalnego
Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku; Gmina żuławska w obliczu alarmu przeciwpowodziowego
Janusza Golińskiego, Wójta Gminy Cedry Wielkie; Propozycje projektu polityki wodnej państwa
Haliny Czarneckiej Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Ponadto
pokazano sprzęt przeciwpowodziowy z możliwością uzyskania certyfikatów obsługi.
W konferencji wzięło udział 60 osób. Informacja o wydarzeniu zostanie opublikowana w Roczniku
Żuławskim 2010.

Rozwój dialogu partnerstwa i współpracy w powiecie nowodworskim

Projekt Rozwój dialogu partnerstwa i współpracy w powiecie nowodworskim został zrealizowany
zgodnie z przyj Rozwój dialogu partnerstwa i współpracy w powiecie nowodworskim został
zrealizowany zgodnie z przyjętymi celami.
Składał się z dwóch podstawowych działań.
Warsztat tworzenia standardu projektu partnerskiego z uzwględnieniem zasad równości płci jest
ważny z punktu widzenia skuteczności i trwałości partnerstwa i budowy zaufania między
partnerami oraz zmiany sytuacji w zakresie braku równego udziału w podejmowaniu decyzji bez
względu na płeć. Grupa standaryzacyjna (11 kobiet i mężczyzn) zebrana na podstawie kolejności
zgłoszeń korzystając ze wsparcia moderatora (Waja Jabłonowska) w trakcie warsztatu trwajacego 5
spotkań opracowała standard projektu partnerskiego – sposób tworzenia projektu partnerskiego,
procedurę i uwarunkowania wsparcia ze strony LGD, jego realizacji na rzecz wzrostu zatrudnienia i
zwiększenia spójności społecznej, zgodną z zasadami równości płci. Raport opracowany przez
moderatora zawiera te zasady.
Sejmik NGOs powiatu nowodworskiego 2010 zgodnie z programem składał się z 4 paneli z
wystąpieniami ekspertów i dyskusja moderowaną.
Panel 1. Praktyka ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ekspert Kamil
Kabasiński z Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w
Gdańsku;
Panel 2. Rozwój obszarów wiejskich –ekspert Michał Chrząszcz z Departamentu Programów
Rozwoju Obszarów Wiejskich;
Panel 3. Ochrona dziedzictwa kulturowego –ekspert Tomasz Błyskosz z Krajowego Ośrodka
Badań i Dokumentacji Zabytków;
Panel 4. Praktyka wykorzystania środków europejskiego funduszu społecznego. Współpraca
partnerska – wypracowany model współpracy ekspert Jerzy Boczoń – z Regionalnego Ośrodka
Europejskiego Funduszu Społecznego w Gdańsku
Ponadto kolejną część Sejmiku stanowiły wystąpienia uczestników podczas dyskusji plenarnej.
W ramach projektu była prowadzona podstrona internetowa oraz wykonana została ulotka
promocyjna.
Czas trwania projektu V 2010 – XI 2010 (z przerwą od VII do VIII 2010).
Ostateczna suma dotacji po rozliczeniach: 41578,39 zł.

Metodologia budowania zasad współpracy partnerskiej na obszarze Lokalnej Grupy Działania
Żuławy i Mierzeja wypracowana w ramach projektu Rozwój dialogu partnerstwa i współpracy w
powiecie nowodworskim
(opracowano pod kierunkiem Wai Jabłonowskiej)

Odbyło się pięć spotkań członków zespołu roboczego w składzie:
1. Katarzyna Grzonkowska
2. Radosław Grzybowski
3. Kamil Cieślak
4. Maciej Grochowski
5. Paulina Adamiak
6. Agnieszka Piórko
7. Stanisława Żurad
8. Dominika Dułak
9. Elżbieta Marcinek-Szleja
10. Mariola Mika
11. Jolanta Kwiatkowska
Na spotkaniach odbyły się wykłady i warsztaty z zakresu:
1. Podstaw współpracy partnerskiej.
2. Kapitału społecznego.
3. Komunikacji interpersonalnej.
4. Budowania partnerstwa opartego na wspólnych wartościach ukierunkowanego na
budowanie kapitału społecznego.
5. Partycypacyjnego zarządzania partnerstwem.
Wypracowany przez grupę materiał ułatwi budowanie skutecznych projektów społecznych oraz
posłuży do wzmocnienia już istniejących partnerstw na terenie Lokalnej Grupy Działania Żuławy i
Mierzeja.
Misja Partnerstwa
Ludzie, których łączy budowa kapitału społecznego na rzecz dobra wspólnego mieszkańców
powiatu nowodworskiego dyskutując, konsultując i angażując partnerów kierujących się wspólnymi
wartościami i przejrzystymi zasadami współpracują na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Wartości, którymi kierują się partnerzy:
Uczciwość
Empatia
Prostota
Wspólnota
Człowiek
Szacunek
Idee, emocje
Radość
Zaufanie
Samorealizacja
Otwartość
Motywacje do podjęcia współpracy:
Konieczność zmiany
Wzrost efektywności

Satysfakcja z pracy
Jakość współpracy i zmiany społecznej
Uniwersalność rezultatów
Innowacyjność rozwiązań
Rozwój lokalny
Harmonijny rozwój
Cele współpracy partnerskiej:
1. Wzrost jakości partnerstwa.
2. Systematyczna i systemowa edukacja.
3. Integracja społeczna.
4. Budowa skutecznej komunikacji.
5. Stała aktualizacja zasobów (opisywanie).
6. Systematyczna aktualizacja potrzeb mieszkańców.
7. Diagnoza i aktualizowanie problemów społecznych.
8. Promocja rezultatów w pracy partnerstwa.
9. Organizowanie imprez promujących partnerstwo.
10. Planowanie i realizowanie wspólnych projektów wpisujących się w misję.
11. Budowanie wizji zmiany i wdrażanie tych zmian.
Zasady współpracy partnerskiej
Kierują nami jasne i wspólnie wypracowane cele
Cele muszą być akceptowane przez wszystkich partnerów
Realizacja celów prowadzi do budowania wspólnego dobra
Wspólne działanie prowadzi także do wzrostu jakości organizacji
Realizacja celów odbywa się przez współdziałanie i jasno określone konkretne zasady
komunikacji partnerów
Wszyscy ponosimy odpowiedzialność za cele i zadania partnerstwa
Istotne dla partnerów decyzje zapadają na spotkaniach partnerów
Jesteśmy partnerstwem uczącym się i dzielimy się wiedzą i zasobami
Finanse są rzetelnie przedstawione wszystkim partnerom
Wspólnie świętujemy sukcesy i dbamy o relacje pomiędzy partnerami
Partnerstwo jest inicjatywą oddolną

