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Możliwości uzyskania wsparcia w ramach Osi 4 
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013

Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja została wpisana do Kra-
jowego Rejestru Sądowego 17 października 2008 roku pod numerem 
0000313796 zyskując osobowość prawną. Stowarzyszenie działa na podsta-
wie 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.
Jest lokalnym partnerstwem publiczno-prywatnym w rozumieniu Roz-
porządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z 20 września 2005 r. w sprawie 
wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, grupą lokalną w rozumieniu Rozpo-
rządzenia Rady (WE) nr 1198/2006 z 27 lipca 2006 r. w sprawie Europej-
skiego Funduszu Rybackiego oraz zinstytucjonalizowanym partnerstwem 
na rzecz wzrostu zatrudnienia i spójności społecznej.

Misja stowarzyszenia brzmi następująco: 
Lokalna Grupa Działania delty Wisły w dążeniu do aktywizacji potencjału 
naszego regionu – władz samorządowych, przedsiębiorców i mieszkańców, 
podniesienia standardu życia, rozwoju i poprawy infrastruktury oraz zbudo-
wania silnej pozycji Żuław i Mierzei Wiślanej, poprzez edukację, wzajemną 
pomoc, szeroki dostęp do informacji, promocję i pozyskiwanie środków ze-
wnętrznych, buduje partnerstwo ponad podziałami przyjmując jako podsta-
wę działania: uczciwość, wartości rodzinne, aktywność, szczerość, tolerancję, 
wierność tradycji i otwartość.
Celem Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony rozwój obszaru obej-
mującego Miasto i Gminę Nowy Dwór Gdański, Gminę Ostaszewo, Gmi-
nę Stegna, Gminę Sztutowo, Miasto Krynicę Morską. 
Członkami LGD mogą być, oprócz samorządów, organizacje pozarządowe 
oraz przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem powiatu nowodworskiego.
LGD może być dysponentem środków UE na wsparcie działań prorozwo-
jowych na terenie powiatu nowodworskiego w wysokości blisko 4, 15 mln 
złotych w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007–2013 oraz dodatkowym narzędziem ich pozyskiwania z innych 
źródeł. 

LGD Żuławy i Mierzeja liczy 37 członków (na koniec roku 2008), w tym 
składzie są wszystkie samorządy z terenu powiatu nowodworskiego. 
Warunkiem formalnym członkostwa jest oświadczenie woli właściwego 
uprawnionego statutowo organu lub osoby (w przypadku indywidualnych 
przedsiębiorców) o przystąpieniu do LGD Żuławy i Mierzeja.

Skład Zarządu:
Grzegorz Gola – Prezes
Kamila Bartosiak – Wiceprezes
Elżbieta Marcinek-Szleja – Skarbnik
Jolanta Kwiatkowska – Sekretarz
Stanisław Kochanowski 

Adres tymczasowej siedziby:
Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja
ul Sikorskiego 23, 82-100 Nowy Dwór Gdański
www.zulawyimierzeja.org.pl 

Numer rachunku: 
Żuławski Bank Spółdzielczy 
w Nowym Dworze Gdańskim 95830600030005506820000010
NIP 5792179393 Regon 220691790

Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczące możliwości 
pozyskania środków mają charakter wyłącznie poglądowy i zostały 
opracowane na podstawie danych pozyskanych z ogólnodostępnych 
publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Wydano ze środków budżetu Powiatu Nowodworskiego przy wspar-
ciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego



Podstawowe informacje o działaniu 

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Kto i o ile może się ubiegać
Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca 
osobowości prawnej, która prowadzi działalność jako mikroprzedsiębior-
stwo. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może prze-
kroczyć, odpowiednio, od 100 tys. do 300 tys. zł. w zależności od ilości 
utworzonych miejsc pracy (odpowiednio, od 1 do powyżej 5 miejsc). Mak-
symalna wysokość pomocy nie może przekroczyć 300 tys. zł. a w przypadku 
przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 100 tys. 
zł. Pomoc będzie przyznawana w formie refundacji maksymalnie 50% czę-
ści kosztów kwalifikowalnych operacji. 
Na co można się ubiegać
Pomoc będzie mogła być udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działal-
ności w zakresie: 
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
•  usług dla ludności, 
•  sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
•  rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
•  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
•   usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-

kiem, 
•  usług transportowych, 
•  usług komunalnych, 
•   przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
•  magazynowania lub przechowywania towarów, 
•  wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
•  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Podstawowe informacje o działaniu 

Różnicowanie działalności nierolniczej
Kto i o ile może się ubiegać
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników lub małżonek tego rolnika. Maksymalna wysokość po-
mocy udzielonej jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu nie 
może przekroczyć 100 tys. zł. Pomoc będzie przyznawana w formie refun-
dacji maksymalnie 50% części kosztów kwalifikowalnych operacji. 

Na co można się ubiegać
Pomoc będzie mogła być udzielana z tytułu podjęcia lub rozwoju działal-
ności w zakresie: 
•  usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, 
•  usług dla ludności, 
•  sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
•  rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
•  robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
•   usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczyn-

kiem, 
•  usług transportowych, 
•  usług komunalnych, 
•   przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
•  magazynowania lub przechowywania towarów, 
•  wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
•  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych. 

Podstawowe informacje o działaniu 

Odnowa wsi
Kto i o ile może się ubiegać
•   gmina, instytucja kultury, kościół lub inny związek wyznaniowy, organi-

zacja pozarządowa mająca status organizacji pożytku publicznego. 
Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości 
wynosi 500 000 zł., nie mniej niż 25 000 zł na jeden projekt. Poziom pomocy 
finansowej wynosi maksymalnie 75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Na co można się ubiegać
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji w zakresie:
1)  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów:
 a)  pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, rekreacyjne i sportowe,
 b) służących promocji obszarów wiejskich,
2)  kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
3)   budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej z rozwojem 

funkcji turystycznych, sportowych lub społeczno-kulturalnych;
4)   zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budownictwa w da-

nym regionie;
5)   odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych pomników histo-

rycznych, budynków będących zabytkami lub miejsc pamięci;
6)   kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tradycyjnych zawodów.

Kryteria dostępu
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1)   projekt nie jest realizowany na terenie miasta Nowy Dwór Gdański
2)  projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości;
3)  projekt nie ma charakteru komercyjnego;
4)   w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nieruchomości nie na-

leżącej do beneficjenta, beneficjent posiada prawo do dysponowania tą 
nieruchomością na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po reali-
zacji projektu;

5)   organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym z celami działania 
„Odnowa i rozwój wsi”;

6)  projekt składany przez instytucję kultury, dla której organizatorem jest 
jednostka samorządu terytorialnego został zaakceptowany przez tę jed-
nostkę.

Podstawowe informacje o działaniu 

Małe projekty
Kto i o ile może się ubiegać:
•   osoby fizyczne zameldowane lub prowadzące działalność na obszarze 

działania LGD;
•   osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości, oso-

by prawne i jednostki organizacyjne kościelne, które posiadają siedzibę 
lub prowadzą działalność na obszarze działania LGD, (np. organizacje 
pozarządowe, KGW, OSP, LZS, parafie). Wysokość pomocy wynosić 
będzie maksymalnie 70% kosztów kwalifikowanych operacji nie więcej 
jednak niż 25 tys. zł; przy czym całkowity koszt operacji nie może być 
niższy niż 4,5 tys. zł oraz wyższy, niż 100 tys. zł. Pomoc będzie polegać 
na refundacji 70% kosztów kwalifikowanych. Jako wkład własny można 
zaliczyć pracę własną do 10% wartości całego projektu.

Na co można się ubiegać
1)  podnoszenie świadomości mieszkańców wsi;
2)   podniesienia jakości życia ludności na obszarze działania LGD;
3)  rozwój aktywności społeczności lokalnej,;
4)  rozwój agroturystyki i turystyki na obszarach wiejskich;
5)   zachowanie lub odtworzenie, zabezpieczenie i oznakowanie cennego 

dziedzictwa przyrodniczego i krajobrazowego;
6)  zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego, 
7)  rozwój lokalnej aktywności gospodarczej 


