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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
Rolnik lub jego domownik w rozumieniu przepisów 
o ubezpieczeniu społecznym rolników lub małżonek 
tego rolnika mieszkający na terenie powiatu nowo-
dworskiego. Maksymalna wysokość pomocy udzielonej 
jednemu beneficjentowi w okresie realizacji Programu 
nie może przekroczyć 100 tys. zł. Pomoc będzie przyzna-
wana w formie refundacji maksymalnie 50% części kosz-
tów kwalifikowalnych operacji.

Na co można się ubiegać
Pomoc będzie mogła być udzielana z tytułu podjęcia lub 
rozwoju działalności 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, re-

kreacją i wypoczynkiem 
• usług transportowych

• usług komunalnych, 
•  przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych pro-

duktów leśnych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 
• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
•  rachunkowości, doradztwa lub usług informatycz-

nych

Kryteria dostępu
1.  operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicz-

nym;
2.  operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązu-

jących przepisów prawa, które mają zastosowanie do 
tej operacji;

3.  działalność nierolnicza beneficjenta lub inwestycja 
zlokalizowane są poza Nowym Dworem Gdańskim;

4.  za rok poprzedzający rok złożenia wniosku o przy-
znanie pomocy, do gruntów rolnych wchodzących 
w skład gospodarstwa rolnego posiadanego przez 
tego rolnika, przyznano płatności do gruntów rol-
nych. 

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 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

–  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
podpisuje (lub nie) umowę na dofinansowanie wnio-
skowanej i zakwalifikowanej przez LGD Żuławy i Mie-
rzeja operacji.

Lokalne kryteria wyboru
Nazwa kryterium Źródło informacji Waga Punktacja Uwagi

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

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

Operacja wykorzystuje lokalne zasoby kulturowe, historyczne  
lub przyrodnicze

Wniosek 4 1-2 1 pkt – nie, 2 pkt – tak

Realizacja operacji spowoduje utworzenie nowych miejsc pracy * Wniosek 3 1-3
1 pkt – nie dotyczy
2 pkt – 1 miejsce pracy
3 pkt – 2 lub więcej miejsc pracy

Doświadczenie wnioskodawcy w realizacji projektów  
ze środków zewnętrznych

Wniosek 2 1-2

2 pkt –  wnioskodawca ma doświadczenie w realizacji projektów  
ze środków zewnętrznych 

1 pkt –  wnioskodawca nie ma doświadczenia w realizacji projektów  
ze środków zewnętrznych.  

Wysokość wkładu własnego Wniosek 2 1-3
1 pkt – wkład własny równy minimalnemu,
2 pkt – do 10% włącznie powyżej wkładu minimalnego
3 pkt – więcej niż 10 % powyżej wkładu minimalnego 

* miejsce pracy w przeliczeniu na pełne etaty średniorocznie


