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podstawowe informacje

Lokalna Grupa Działania delty Wisły w dążeniu do ak-
tywizacji potencjału naszego regionu – władz samorządo-
wych, przedsiębiorców i mieszkańców, podniesienia stan-
dardu życia, rozwoju i poprawy infrastruktury oraz zbu-
dowania silnej pozycji Żuław i Mierzei Wiślanej, poprzez 
edukację, wzajemną pomoc, szeroki dostęp do informacji, 
promocję i pozyskiwanie środków zewnętrznych, buduje 
partnerstwo ponad podziałami przyjmując jako podstawę 
działania: uczciwość, wartości rodzinne, aktywność, szcze-
rość, tolerancję, wierność tradycji i otwartość.
Celem Lokalnej Grupy Działania jest zrównoważony roz-
wój obszaru obejmującego Miasto i Gminę Nowy Dwór 
Gdański, Gminę Ostaszewo, Gminę Stegna, Gminę Sztu-
towo, Miasto Krynicę Morską.
LGD jest dysponentem środków UE na wsparcie działań 
prorozwojowych na terenie powiatu nowodworskie-
go w wysokości blisko 4,15 mln złotych w ramach osi 4 
Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007–2013 oraz dodatkowym narzędziem ich pozyski-
wania z innych źródeł.
LGD Żuławy i Mierzeja liczy blisko 30 członków z terenu 
powiatu nowodworskiego.
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Lokalna Grupa Działania Żuławy i Mierzeja została 
wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 17 paździer-
nika 2008 roku pod numerem 0000313796 zyskując oso-
bowość prawną. Stowarzyszenie działa na podstawie 
Ustawy z 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzysze-
niach i Ustawy z 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju 
obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego 
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich oraz postanowień statutowych.
NIP 5792179393 Regon 220691790
Numer rachunku: 37 1160 2202 0000 0001 5182 5314

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

Ulotka finansowana ze środków Unii Europejskiej z Eu-
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich i budżetu państwa w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013; dzia-
łanie 4.31 oś 4 LEADER „Funkcjonowanie lokalnej grupy 
działania – aktywizacja i nabywanie umiejętności”. In-
stytucją Zarządzającą jest Ministerstwo Rolnictwa i Roz-
woju Wsi.

Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczące możliwości 

pozyskania środków mają charakter wyłącznie poglądowy i zo-

stały opracowane na podstawie danych pozyskanych z ogólno-

dostępnych publikacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.



Kto i o ile może się ubiegać
Gmina, instytucja kultury, kościół lub inny związek wy-
znaniowy, organizacja pozarządowa mająca status orga-
nizacji 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 in-
westycji w zakresie:
1)  budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia 

obiektów:
 a)  pełniących funkcje publiczne, społeczno-kultural-

ne, rekreacyjne i sportowe
 b) służących promocji obszarów wiejskich
2) kształtowania obszaru przestrzeni publicznej
3)  budowy remontu lub przebudowy infrastruktury 

związanej z rozwojem funkcji turystycznych, sporto-
wych lub społeczno-kulturalnych

4)  zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji 
budownictwa w danym regionie

5)  odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokal-
nych pomników historycznych, budynków będących 
zabytkami lub miejsc pamięci

6)  kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz tra-
dycyjnych zawodów.

Kryteria dostępu
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
1)  projekt nie jest realizowany na terenie Nowego Dwo-

ru Gdańskiego
2  projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejsco-

wości
3) projekt nie ma charakteru komercyjnego
4)  w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nie-

ruchomości nie należącej do beneficjenta, beneficjent 
posiada prawo do dysponowania tą nieruchomością 
na cele określone w projekcie przez okres 7 lat po 
realizacji projektu

5)  organizacja pozarządowa działa w obszarze zbież-
nym z celami działania „Odnowa i rozwój wsi”

6)  projekt składany przez instytucję kultury, dla której 
organizatorem jest jednostka samorządu terytorial-
nego został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Wyciąg z procedur wyboru wniosków 
o dofinansowanie operacji
–  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie za po-
średnictwem LGD Żuławy i Mierzeja najpóźniej 14 dni 
przed jego rozpoczęciem

–  nabór wniosków trwa zwyczajowo 30 dni – wnioski 
należy składać w biurze LGD Żuławy i Mierzeja

–  Rada Lokalnej Grupy Działania Żuławy i Mierzeja oce-
nia wnioski w głosowaniu wg zgodności z Lokalną 
Strategią Rozwoju dla gmin z terenu powiatu nowo-
dworskiego oraz spełnienia lokalnych kryteriów wy-
boru operacji i minimalnego kryterium wyboru (od 
2011 r.) ustalając listę rankingową złożonych wnio-
sków; od oceny Rady przysługuje odwołanie

–  do dofinansowania wybierane są wnioski mieszczące 
się w limicie finansowym ustalonym w danym naborze;

–  wnioski zakwalifikowane do dofinansowania oceniane 
są pod względem formalnym i administracyjnym przez 
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 

–  Samorząd Województwa Pomorskiego podpisuje (lub 
nie) umowę na dofinansowanie wnioskowanej i za-
kwalifikowanej przez LGD Żuławy i Mierzeja operacji.

Lokalne kryteria wyboru
Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uwagi

Odnowa i rozwój wsi 

Operacja dotyczy lub ma bezpośredni wpływ na rozwój turystyki wniosek 5 1-2 2 pkt – dotyczy, 1 pkt – nie dotyczy

Operacja realizowana w miejscowości położonej przy drodze wodnej * wniosek 3 1-2 2 pkt – dotyczy, 1 pkt – nie dotyczy 

Operacja dotyczy obiektu zabytkowego wniosek 3 1-3
3 pkt – obiekt w rejestrze zabytków
2 pkt – obiekt w ewidencji zabytków
1 pkt – nie dotyczy

Wniosek realizowany w partnerstwie z organizacja pozarządową wniosek 3 1-2 2 pkt – dotyczy, 1 pkt – nie dotyczy

Wysokość wnioskowanej dotacji wniosek 2 1-3
1 pkt – powyżej 300 000 PLN
2 pkt – od 100 000 do 300 000 PLN
3 pkt – mniej niż 100 000 PLN

Wysokość wkładu własnego wniosek 2 1-3

Koszty kwalifikowane
1 pkt – 25 % stanowi wkład własny
2 pkt – od 25-50% stanowi wkład własny
3 pkt – powyżej 50% stanowi wkład własny

*drogi wodne: Morze Bałtyckie, Zalew Wiślany, Wisła, Szkarpawa, Tuga, Święta, Wisła Królewiecka, Nogat


