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Wersję elektroniczną 

biuletynu znajdą     

Państwo również na 

naszej stronie           

internetowej: 

www.zulawskalgd.pl 

 

 

 

Zapraszamy do lektury 

 Serdecznie zapraszam do lektury naszego corocznego biule-

tynu Wieści Lokalne. Znajdą w nim Państwo m.in.. podsumowanie 

mijającego już 2017 roku, w tym przeprowadzone nabory wniosków 

o przyznanie pomocy, działania informacyjno-promocyjne, które ob-

razuje nasza fotorelacja. 

 Nie zabraknie też informacji o działaniach zaplanowanych 

na 2018 rok, w tym harmonogram naborów. W kolejnych częściach 

biuletynu znajdą Państwo odpowiedź na pytanie: jakiego typu opera-

cje mogą starać się o dotację oraz informację o pracownikach Biura 

Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania, którzy zawsze z chęcią dora-

dzą w sprawach dofinansowania.  

 Jako Prezes Zarządu chciałbym życzyć Państwu Wesołych 

Świąt Bożego Narodzenia, a także Szczęśliwego Nowego Roku.                    

Miłej lektury!   

 

Michał Chrząszcz — Prezes Zarządu 

Żuławskiej LGD 
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2017 r. nasze biuro zaprosiło do współpracy stażystkę 

Adelę Niedźwiecką. 

 Zapraszamy serdecznie do naszego biura w 

Nowym Dworze Gdańskim (Plac Wolności 22, pokój 25) 

oraz do punktu konsultacyjnego w Malborku (Plac Sło-

wiański 17, pokój 211). Z chęcią odpowiemy na Państwa pytania 

oraz udzielimy rzetelnych informacji na temat możliwości dofi-

nansowań projektów.  

 Nasze biuro składa się z czterech pracowników: trzech 

specjalistów ds. projektów oraz stażystki. Na jego czele stoi Karo-

lina Czerepak, która współpracuje ze Stowarzyszeniem ponad  1,5 

roku. Jej głównym zadaniem jest zarządzanie oraz koordynacja 

całym zespołem.. W przeszłości Karolina była Prezesem stowarzy-

szenia Przyjazne Przedszkole w Starym Polu.  

 Najdłużej w Stowarzyszeniu, czyli ponad 7 lat jest z 

nami Anna Karkusiewicz, mieszkanka Gminy Malbork.  Od ponad 

roku w naszym zespole jest także Michał Marczak. W sierpniu 

Obszar działania  

Obszar Żuławskiej Lokalnej Gru-

py Działania leży w województwie  

pomorskim. 

W całości pokrywa się z obszarem 

powiatu malborskiego  

(z tego obszaru wyłączone jest 

miasto Malbork) oraz powiatu 

nowodworskiego. Obszar  

Żuławskiej Lokalnej Grupy Dzia-

łania liczy łącznie 1130,48 km2  

i zamieszkiwany jest przez  

61 681 mieszkańców (wg GUS 

31.12.2013)   

Mapa 

obszaru 

działania 

Żuławskiej 

Lokalnej 

Grupy 

Działania. 

Nasi pracownicy, czyli Biuro Żuławskiej LGD. 
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1.2.1 Powstanie      

inkubatorów przetwór-

stwa lokalnego 

Harmonogram naborów 2018 

1.2.2 Rozwój firm 

ukierunkowanych na 

regionalne produkty 

turystyczne 

1.2.3 Stworzenie przed-

siębiorstw wspierają-

cych gospodarczy roz-

wój regionu 

1.2.4 Rozwój firm 

wspierających gospo-

darczy rozwój regionu 

W I połowie 2018 roku Żuławska Lokalna Grupa Działania planuje przepro-

wadzić nabory wniosków w ramach przedsięwzięć: 

2.1.1 Zbudowanie   

lokalnej tożsamości   

mieszkańców 

2.1.2 Wzmocnienie 

potencjału organizacji 

pozarządowych 

2.2.1 Stworzenie i roz-

wój produktów wyko-

rzystujących zasoby 

lokalne 

2.2.2 Ochrona i       

udostępnianie zasobów 

lokalnych 

Pomoc przyznana w ramach PROW na 

lata 2014-2020 

 Dzięki dotacjom z Żuławskiej Lokalnej Grupy Działania wsparcie do tej pory otrzy-

mało kilkudziesięciu beneficjentów z powiatu nowodworskiego i malborskiego.  W ramach 

dofinansowań powstały nowe firmy oraz rozwinęły się już istniejące przedsiębiorstwa. Z po-

mocy skorzystały także stowarzyszenia i związki wyznaniowe, które przeznaczyły środki fi-

nansowe na działania związane z ochroną dziedzictwa kulturalnego i rozszerzanie żuławskiej 

tradycji. 10 gmin z naszego obszaru otrzymało dofinansowanie na modernizację i budowę in-

frastruktury służącej uatrakcyjnieniu niekomercyjnej oferty turystycznej i rekreacyjnej. Poniżej 

przedstawiamy przyznaną pomoc w liczbach.      

1,3 mln 

zł 

150 

tys. zł 

Kwota dotacji przeznaczona na roz-

wój przedsiębiorczości  

Kwota dotacji przeznaczona 

na rozpoczęcie działalności 

120 tys. 

zł 
Kwota dotacji przeznaczo-

na na zorganizowanie wy-

darzeń turystycznych poza 

sezonem 

ok. 190 

tys. zł 

Kwota dotacji przezna-

czona na renowację i 

konserwację Żuławskich 

zabytków  

1,2  mln 

zł 

Kwota dotacji przeznaczo-

na na uatrakcyjnienie nie-

komercyjnej oferty tury-

stycznej i rekreacyjnej 

3 mln zł 

Łączna pula dofinansowa-

nych projektów 
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Podsumowanie 2017 roku oraz działania zaplanowane na 

2018 rok 

 W 2017 roku Żuławska Lokalna Grupa 

Działania zrealizowała 11 konkursów na nabór wnio-

sków o przyznanie pomocy w ramach działania 

Wsparcie na Wdrażanie Operacji w Ramach Strategii 

Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 

objętego Programem Rozwoju Obszarów wiejskich 

na lata 2014-2020 dla operacji odpowiadających wa-

runkom przyznania pomocy w ramach poszczegól-

nych przedsięwzięć. Nabory wniosków odbyły się w 

następujących terminach: 

w dniach 02.01.2017 – 17.01.2017 przeprowa-

dzono nabór na wnioski w ramach przedsię-

wzięcia 2.2.2. Ochrona i udostępnianie za-

sobów lokalnych 

w dniach 23.02.2017 – 09.03.2017 przeprowa-

dzono nabór na wnioski w ramach przedsię-

wzięcia 1.1.3 Uatrakcyjnienie niekomercyj-

nej oferty turystycznej i rekreacyjnej obsza-

ru ŻLGD 

w dniach 02.11.2017 – 17.11.2017 przeprowa-

dzono 9 naborów na wnioski w ramach 

przedsięwzięć:  

1.1.2 - Działania marketingowe wspólne dla 

całego obszaru Żuławskiej Lokalnej Grupy 

Działania;  

1.1.4-Zorganizowanie wydarzeń turystycznych 

poza sezonem; 

 2.2.1-Powstanie inkubatorów przetwórstwa lo-

kalnego; 

 1.2.1-Rozwój firm ukierunkowany na regional-

ne produkty turystyczne; 

 1.2.2-Rozwój firm ukierunkowany na regional-

ne produkty turystyczne; 

 1.2.4-Rozwój firm wspierających gospodarczy 

rozwój regionu; 

 1.2.3-Stworzenie przedsiębiorstw wspierających 

gospodarczy rozwój regionu; 

 1.2.6-Stworzenie przedsiębiorstw wspierających 

gospodarczy rozwój regionu przez osoby do 

29. roku życia; 

 2.2.2- Ochrona i udostępnianie zasobów lokal-

nych. 

 

Wyniki konkursów oraz lista wniosków wybra-

nych do poszczególnych działań znajdują 

się na naszej stronie internetowej 

www.zulawskalgd.pl 

 W 2017 roku Żuławska Lokalna Grupa 

Działania uczestniczyła w różnych wydarzeniach 

organizowanych na obszarze LSR. Spotkać nas moż-

na było na: Wiosennych Targach Ogrodniczych w 

Starym Polu, Dniach Gminy Miłoradz, imprezie or-

ganizowanej w Ostaszewie pt. „Konfrontacja kultu-

ralna: znad morza-spod Tatr”, Święcie Ziemi Żuław-

skiej w Nowym Stawie, Dniach Rybaka w Kątach 

Rybackich, Żuławskim Lecie w Nowym Stawie, 

Święcie Pieczonego Dzika w Krynicy Morskiej, Do-

żynkach w Lichnowach, Marzęcinie, Starym Polu i 

Stegnie.   Na wszystkie wydarzenia LGD przygoto-

wała promocyjne stoisko, pracownicy biura ŻLGD 

udzielali zainteresowanym osobom informacji o dzia-

łalności stowarzyszenia i  planowanych naborach 

wniosków. 

 Żuławska Lokalna Grupa Działania w 2017 

roku zorganizowała spotkania informacyjne i szkole-

nia dla potencjalnych beneficjentów. Udzielaliśmy 

również indywidualnych konsultacji podczas dyżu-

rów w Urzędach Gmin tj. Malbork, Lichnowy, Miło-

radz, Nowy Staw, Stare Pole, Nowy Dwór Gdański, 

Ostaszewo, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska. 

              Działania zaplanowane na 2018 r. 

 

 W I połowie 2018 r. planujemy ogłosić  8 

naborów wniosków. Będą to środki przeznaczone 

m.in. na zakładanie nowych przedsiębiorstw oraz 

rozwój istniejących, ochronę zasobów lokalnych czy 

też małą infrastrukturę turystyczną. Szczegółowe 

informacje dotyczące ogłaszania konkursów, a także 

spotkań informacyjnych i szkoleń znajdują się na 

naszej stronie internetowej: www.zulawskalgd.pl.   

W 2018 r. będą Państwo mogli odwiedzać nasze sto-

isko promocyjne podczas imprez, które odbędą się na 

naszym obszarze działania. Natomiast dla małych 

mieszkańców naszego terenu zaplanowaliśmy kon-

kurs plastyczny, w którym do wygrania będą atrak-

cyjne nagrody. Wszystkie informacje odnośnie zapla-

nowanych działań znajdą Państwo na naszej stronie 

internetowej i fanpage’u. 

Łącznie na taką kwotę dofinanso-

waliśmy projekty zgłaszane do  

Żuławskiej LGD w II połowie     

2017 roku.  

8 

 

Tyle naborów planowanych jest na  

2018 rok. 

1,1 

mln zł 

http://www.zulawskalgd.pl
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 W listopadzie Żuławska Lokalna Gru-

pa Działania ogłosiła konkurs fotograficzny: 

Żuławy i Mierzeja — warto to zobaczyć (edycja 

jesienna). 

 Mamy przyjemność przedstawić Pań-

stwu laureatów tego konkursu w kategorii mło-

dzież do 18. roku życia, osoby dorosłe oraz na-

groda publiczności. Laureatom serdecznie 

GRATULUJEMY! 

I 

miejsce! 

Kategoria młodzież do lat 18. 

I miejsce — Klaudia Janiak 

II miejsce — Angelika Pakuła  

III miejsce — Miłosz Malec 

II 

miejsce! 
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III 

miejsce! 

Kategoria osoby dorosłe: 

I miejsce — Monika Czajkowska 

II miejsce — Stanisław Pakuła 

III miejsce — Klaudia Sokołowska  

Wyróżnienia: 

Agata Chrzanowska 

Joanna Tkaczyk-Ciżewska 

Winicja Wenc 

Agnieszka Kołtek  

I 

miejsce! 
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II 

miejsce! 

III 

miejsce! 

wyróżnienie 

wyróżnienie 
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Nagroda Publiczności! 

Justyna Pakuła — ilość reakcji 356!  

wyróżnienie 

wyróżnienie 

Nagroda 

Publiczności 
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Jedno z 

naszych 

licznych stoisk 

podczas 

dożynek 

gminnych.  

Stare Pole 

dnia 

17.09.2017 r.   

Spotkanie informacyjne 

dla przedsiębiorców z 

powiatu nowodworskie-

go, podczas którego 

mówiliśmy o  działalno-

ści Żuławskiej LGD 

oraz funduszach na roz-

wój i zakładanie przed-

siębiorstwa.  

Nowy Dwór Gdański 

12.10.2017 r.  

Fotorelacja 
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Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Żuławska Lokalna Grupa Działania,  

Nowy Dwór Gdański dnia 26.06.2017 r.  

 

Nasze stoisko 

podczas imprezy 

„Konfrontacja 

kulturalna: znad 

morza, spod 

Tatr”, Ostaszewo 

28 maja 2017 r. 

Fotorelacja 
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Zapraszamy do naszego biura! 

Czynne od poniedziałku do piątku 

w godz. 7:30-15.30. 

Żuławska Lokalna Grupa Działania  

Plac Wolności 22 

82-100 Nowy Dwór Gdański 

tel./faks (55) 272 04 06 

Punkt konsultacyjny: 

Plac Słowiański 17 pok. 211 

Budynek Starostwa Powiatowego  

w Malborku 

82-200 Malbork 

tel. 502 864 823 

 

www.zulawskalgd.pl 

biuro@zulawskalgd.pl 

Gdzie nas znajdziecie? 

 

 

 

Żuławska  

Lokalna Grupa  

Działania 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY! 

Redakcja: 

Michał Marczak 

Adela Niedźwiecka 

Anna Karkusiewicz 

Wydawca: 

Żuławska Lokalna Grupa Działania 

 

"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestująca w obszary wiejskie",  

 Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Biuletyn opracowany przez Żuławską Lokalną 

Grupę Działania, współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej  w ramach Poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosz-

tów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020. 


