
I. Informacje podstawowe 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGR 

„Mòrénka”: 

- Grażyna Wera-Malatyńska – Prezes 

Zarządu 

- Robert Ebertowski – Vice Prezes 

Zarządu  

- Andrzej Brunka – Sekretarz Zarządu 

- Andrzej Hinc – Członek Zarządu 

- Andrzej Penk – Członek Zarządu 

- Stanisław Trzyński – Członek Zarządu 

od 4.11.2015r. 

- Zbigniew Stanke – Członek Zarządu  

 

 

Pracownicy LGR „Mòrénka”: 

- Adam Rogala – Dyrektor biura 

- Anna Myślińska – Specjalista ds. 

projektów/ Lokalnej Strategii Rozwoju 

- Aneta Piaskowska – Specjalista ds. 

aktywizacji i promocji do 06/2015r. 

- Ewa Lemańczyk – Specjalista ds. 

Funduszy Europejskich 

- Sebastian Matthes – Specjalista ds. 

Funduszy Europejskich 

- Iwona Góral – Księgowa 

- Monika Rudnik – Księgowa

Liczba członków na dzień 31 grudnia 2015r.: 95 

Finansowanie działalności Stowarzyszenia w 2015r.: 

Przychody:  

- składki członkowskie w 2015r.: 112 078,00zł 

- nadwyżka przychodów nad kosztami do roku 2014: 288 538,13zł 

- pozostałe przychody: 1 500,00zł  

- przychody z umów: w ramach PO RYBY 2007-2013, PO PT 2014-2020: 1 008 728,79zł 

Ogółem przychody za rok 2015: 1 410 844,92zł 

Koszty:  

- koszty związane z działalnością Stowarzyszenia w 2015r.: 54 298,21zł 

- koszty finansowe : 4,04zł 

- koszty z umów: dofinansowanie na funkcjonowanie LGR, współprace 

międzyregionalną i międzynarodową oraz dotacja na LPI Funduszy Europejskich LGR: 

1 008 728,79zł 

Ogółem koszty za rok 2015: 1 063 031,04zł 

Nadwyżka przychodów nad kosztami za rok 2015:  347 813,88zł  



II. Cele Stowarzyszenia zgodnie ze statutem 

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz poprawy sytuacji społecznej i 

gospodarczej sektora  rybackiego oraz społeczności lokalnej obszaru objętego 

realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich oraz Lokalnej Strategii 

Rozwoju,  

 

a w szczególności : 

 

 Minimalizacja zaniku sektora rybackiego. 

 Rekonwersja (odwrócenie trendów negatywnych) obszarów dotkniętych 

zmianami w sektorze. 

 Poprawa jakości  życia w społecznościach rybackich. 

 Zwiększanie potencjału społecznego, gospodarczego i turystycznego regionu. 

 Promocja obszaru i zwiększanie jego atrakcyjności inwestycyjnej. 

 Koordynacja działań na rzecz ekologii, ochrony środowiska i gospodarki 

poprzez: 

 Ochrona zasobów wodnych. 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych. 

 Zwiększanie pojemności wodnej regionu. 

 Utrzymywanie stanowisk chronionych gatunków roślin i zwierząt. 

 Ochrona siedlisk. 

 Ochrona linii brzegowej zbiorników i cieków wodnych. 

 Ochrona obszarów leśnych. 

 Podnoszenie świadomości przyrodniczej mieszkańców regionu. 

 Restrukturyzacja i reorientacja działalności gospodarczej, w szczególności poprzez 

propagowanie turystyki oraz w zakresie dywersyfikacji zatrudnienia rybaków w 

drodze tworzenia dodatkowych miejsc pracy poza sektorem rybactwa. 

 Wspieranie infrastruktury drobnego rybactwa i turystycznej. 

 Rozwój zasobów ludzkich. 

 Poprawa jakości życia na obszarze wdrażania LSROR. 

 Wzrost bezpieczeństwa. 

 Mobilizacja społeczności lokalnej do aktywnego udziału w procesie rozwoju 

obszarów zależnych od rybactwa. 

 Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. 

 Wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 

współpracy między społeczeństwami. 

 Zrównoważony rozwój turystyki i rekreacji. 

 Prowadzenie innych działań na rzecz rozwoju obszarów objętych terenem 

działania Stowarzyszenia. 

 Poprawa dostępu do Internetu. 

 Udostępnianie terenów atrakcyjnych turystycznie dla osób 

niepełnosprawnych. 

 Regeneracja i rozwój miejscowości i wsi na terenach przybrzeżnych jezior, rzek, 

innych akwenów wodnych i skupisk obiektów hodowlanych, gdzie prowadzi się 

działalność należącą do sektora rybactwa, a także ochrony i poprawy 

dziedzictwa architektonicznego. 

 Podejmowanie projektów współpracy przez Lokalne Grupy Rybackie. 

 Podejmowanie działań w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków 

bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. 



 Podnoszenie wartości produktów, tworzenie miejsc pracy, zachęcanie 

młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha 

dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury. 

 Wspieranie zróżnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i 

poza nim, wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na 

obszarach rybackich. 

 Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i 

obszarach akwakultury, w tym działania na rzecz łagodzenia zmiany klimatu. 

 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach 

rybackich i obszarach akwakultury, w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i 

akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. 

 Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz 

zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budowa małej infrastruktury turystycznej - budowa mostu i placu zabaw 

nad Jeziorem Wiejskim w Łąkim 

Rekultywacja i renaturyzacja zbiornika retencyjnego w Krojantach  



III. Działalność LGR „Mòrénka” 

 

Celem posiedzeń Zarządu było koordynowanie bieżącej pracy Stowarzyszenia oraz 

prawidłowej realizacji LSROR oraz przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023. Na bieżąco śledzone były informacje dotyczące planów związanych z 

nowym okresem programowania Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego na 

lata 2014-2020. 

Członkowie Zarządu reprezentowali LGR uczestnicząc w różnego rodzaju 

konferencjach i spotkaniach organizowanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi, Samorząd Województwa Pomorskiego, organizacje regionalne i krajowe. 

W dniu 24.11.2015r.  gościliśmy  Lokalną Grupę Działania “Bizness Associacija 

Severnoi Kurlandiji” z Łotwy. Spotkanie miało na celu wymianę doświadczeń i wiedzy 

z zakresu rybołówstwa jaki i dziedzictwa kulturowego. Nasi goście odwiedzili m.in. 

Zakład Hodowlii Pstrąga w Zaporze-Mylof oraz przedsiębiorstwo przetwórstwa 

rybnego Seko w Chojnicach. Zwieńczeniem spotkania obu Stowarzyszeń było 

podpisanie Porozumienia o współpracy, która ma na celu dalsze rozwijanie i 

pogłębianie współpracy. 

W dniu 23 października 2015 r. podczas Pomorskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 

w Gdyni ogłoszone zostały wyniki wyborów powszechnych do Pomorskiej Rady 

Organizacji Pozarządowych. Prezes Stowarzyszenie LGR „Mòrénka” Pani Grażyna 

Wera-Malatyńska dzięki poparciu lokalnych organizacji pozarządowych stała się 

członkiem Rady. Powiat Chojnicki powinien 

posiadać silną reprezentację w środowisku 

organizacji pozarządowych naszego 

województwa i być regularnie zauważany i 

doceniony za aktywność jaką prezentują 

nasze organizacje. Udział w pracach Rady to 

również szansa na współpracę i wymianę 

doświadczeń naszych organizacji z 

organizacjami z całego województwa, a 

także możliwość wsparcia merytorycznego. 

Ponadto dzięki wspólnym działaniom organizacji z powiatu chojnickiego i udało się 

w drugiej połowie roku powołać Radę Organizacji Powiatowych Powiatu 

Chojnickiego. Zebranie przedstawicieli organizacji pozarządowych naszego powiatu 

odbyło się w dniu 30 września 2015r. w Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowym w 

Chojnicach, na którym przyjęto statut powiatowej rady i wybrano dziesięcioosobową 

Radę Organizacji Pozarządowych Powiatu Chojnickiego. W skład 

dziesięcioosobowej Powiatowej Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu 

Chojnickiego wchodzą następujące osoby: 



1. Jan Gliszczyński (Gmina Czersk) - 

Przewodniczący 

2. Ewa Kosiedowska (Gmina Brusy) – Vice 

Przewodnicząca 

3. Zofia Bielawska (Gmina Czersk) - Sekretarz 

4. Katarzyna Graszk (Gmina Chojnice) 

5. Piotr Lahn ( Gmina Chojnice) 

6. Michał Karpiak (Miasto Chojnice) 

7. Ewa Pruska (Gmina Chojnice) 

8. Tadeusz Stelmaszyk (Gmina Chojnice) 

9. Jolanta Wielińska (Gmina Konarzyny) 

10. Krzysztof Zabrocki (Gmina Brusy) 

Siedziba Rady znajduję się w Międzyregionalnym Centrum Współpracy i Promocji w 

Charzykowach. E-mail: radango@lgrmorenka.pl. LGR „Mòrénka” wspiera działania 

Rady merytorycznie, technicznie i finansowo. 

 

W 2015 minął również przy pracy, której wymagało 

przygotowanie i złożenie wniosków projektowych.  

LGR „Mòrénka” starała się dołączyć do Ośrodków Działaj 

Lokalnie. „Działaj Lokalnie” to program Polsko-

Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany od 2000 roku 

przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. Celem 

„Działaj Lokalnie” jest aktywizowanie lokalnych 

społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra 

wspólnego. Realizacji Programu służy organizowanie 

konkursów grantowych, w ramach których wspierane są 

projekty inicjujące współpracę mieszkańców z małych 

miejscowości. 

 

Kolejnym przygotowanym do realizacji projektem był 

wniosek o dofinansowanie projektu „Netowisko – 

program aktywizacji młodzieży”. Celem projektu ma być 

zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych (do 

29 r. ż. ) bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie 

uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. Młodzież NEET). Projekt ma objąć 45 osób 

młodych, biernych zawodowo z powiatu chojnickiego, człuchowskiego i 

kościerskiego. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program 

Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój. 

W trakcie oceny przez Urząd Marszałkowski jest wniosek, nad którym prace zaczęły 

się pod koniec 2015r. pt.: „DOTACJE NA START – kompleksowy program wsparcia 



trwałej mikroprzedsiębiorczości w powiatach chojnickim, człuchowskim i 

kościerskim”. Założenie ukierunkowane jest na utworzenie oraz zapewnienie 

trwałości nowoutworzonych mikroprzedsiębiorstw, realizowane w postaci 

kompleksowego wsparcia związanego z  rozpoczęciem działalności gospodarczej. 

Pomoc skierowana byłaby do osób pozostających bez pracy ( z wyłączeniem osób 

przed ukończeniem 30 roku życia), należące co najmniej do jednej z grup: osoby w 

wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale 

bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach. Wielkość takiej docelowej grupy 

wynosiłaby 120 osób. Jesienią ubiegłego roku przygotowano również projekt pt. 

„Wiedza i doświadczenie = zatrudnienie” skierowanego do osób bezrobotnych z 

terenu powiatu chojnickiego, człuchowskiego i kościerskiego. W ramach projektu 

planowane jest objęcie wsparciem 110 osób, w szczególnie trudnej sytuacji na rynku 

pracy. Oba projekty złożone przygotowane zostały w odpowiedzi na konkursy 

ogłoszone przez Urząd 

Marszałkowski Województwa 

Pomorskiego w ramach 

Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 

Pomorskiego na lata 2014-2020.  

 

W ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich stowarzyszenie opracowany został 

projekt pt.: „Aktywni obywatele =  silne organizacje”. Celem działań będzie 

zwiększenie aktywności organizacji pozarządowych oraz mieszkańców w sprawach 

społecznych, a także zwiększenie poziomu i jakości współpracy pomiędzy 

organizacjami oraz organizacjami i władzą publiczną. Planowano m.in. takie 

działania jak seminaria promujące działalność organizacji pozarządowych, pikniki 

obywatelskie, promocja działalności organizacji w mediach, wyjazd studyjny, 

szkolenia.  

  



IV. Walne Zebrania Członków  LGR „Mòrénka”  

Podjęte Uchwały Walnego Zebrania Członków  

Walne sprawozdawczo - wyborcze  Stowarzyszenia LGR „Mòrénka”  odbyło się 16 

czerwca w sali konferencyjnej Centrum Edukacyjno-Wdrożeniowego w Chojnicach. 

Podjęto na nim 7 Uchwał dotyczących m.in. wyboru władz. Prezesem Zarządu tak 

jak w poprzednich latach została Grażyna Wera-Malatyńska, bez zmian pozostał 

również skład Zarządu oraz Komitetu. Zmienił się natomiast całkowicie skład 

członków Komisji Rewizyjnej. Nową 

Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej 

została Grażyna Winiecka, Vice 

Przewodniczącym Eugeniusz 

Kleinschmidt oraz trzecim członkiem 

Komisji Rafał Narloch. Podczas Walnego 

zaproszenie beneficjenci programu PO 

RYBY 2007-2013 zaprezentowali swoje 

projekty. Wręczono również 

podziękowania dla osób które 

angażowały się w działalność stowarzyszenia. 

Kolejne Walne Zebranie Członków odbyło się 23 października 2015r. w 

Charzykowach podczas którego dokonano wprowadzenia zmian w statucie. Jedną i 

najważniejszą ze zmian było powiększenie obszaru działania o dwie gminy: 

Gostycyn i Kęsowo z powiatu tucholskiego. Na terenie Gminy Gostycyn 

Gospodarstwo Rybackie Charzykowy prowadzi większą część swojej działalności, 

więc przyłączenie tej gminy było koniecznym działaniem pozwalającym utrzymać 

wysoki wskaźnik rybackości. Aby zachować spójność obszaru działania podjęto 

decyzję o przyłączeniu Gminy Kęsowo, która łączy gminy w jednolity obszar. Kolejna 

ważna zmiana dotyczyła siedziby stowarzyszenia, która przeniosła się do 

Charzykowy na ul. Rybacką 10, do nowoutworzonego przez stowarzyszenie 

Międzyregionalnego Centrum Współpracy i Promocji. Zwiększono ilość osób 

wchodzących w skład Komitetu z 23-25 do 21-30. Zmiany dotyczyły również korekty 

celów, czy innych założeń nowego okresu programowania PO RYBY 2014-2020. 

W związku z koniecznością podjęcia dodatkowych ważnych Uchwał zwołano 

kolejne Walne Zebranie Członków w dniu 4 listopada 2015r. w Charzykowach. 

Powołano na nim nowy skład Komitetu, w ilości 27 członków oraz powołano nowego 

członka Zarządu Stanisława Trzyńskiego, który reprezentuje sektor rybacki. 

Ostatnie Walne Zebranie Członków odbyło się 22 grudnia 2015r. w Charzykowach. 

Przyjęto na nim Regulamin Komitetu LGR „Mòrénka”. W związku ze zbliżającym się 

Bożym Narodzeniem, spotkanie miało również wymiar świąteczny z życzeniami, 

kolędami i drewnianą szopką Bożonarodzeniową, która przyjechała do Nas z Gminy 

Kęsowo. 



V. Zakończenie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów 

Rybackich  

 

Rok 2015 był ostatnim rokiem realizacji LSROR przez LGR „Mòrénka”. Do 

najważniejszych działań realizowanych w trakcie wdrażania należy zaliczyć: 

 nabory wniosków 

 działania o charakterze informacyjno-promocyjnym 

 oraz promocja regionu. 

W trakcie wdrażania LSROR ogłoszono łącznie  34 konkursy na łączną sumę alokacji  

32 265 780,84 zł. Pula ta podzielona była na 7 naborów wniosków, które odbywały 

się cyklicznie , w kolejnych latach. W ramach naborów 

do LGR złożono łącznie 488 wniosków o 

dofinansowanie na łączną kwotę  82 348 698,93 zł.  

Łączna pula środków w ramach budżetu LSROR 

wynosiła 31 082 442,37 zł na podsumowanie 

wdrażania zakontraktowane zostało blisko 98%. Taki 

poziom wykorzystania środków uplasował LGR 

Mòrénka na 1. miejscu w województwie pomorskim i 

12. miejscu w kraju jeśli chodzi poziom kontraktacji 

środków. 

W zakresie działań informacyjno-promocyjnych związanych z wdrażaniem LSROR 

było wykreowanie i promowanie regionu pod jedną spójną marką „Między Brdą a 

Wdą”, która stała się hasłem promocyjnym wydawnictw i narzędzi promujących 

obszar LGR: 

 mobilny przewodnik turystyczny „Między Brdą a Wdą”  

 mapa turystyczna „Między Brdą a Wdą” 

 atlas turystyczny „Między Brdą a Wdą” 

 album „Między Brdą a Wdą” 

 

Wykorzystywanym na licznych wydarzeniach promocyjnych w regionie oraz 

działaniach promocyjnych na targach turystycznych w Polsce i zagranicą. 

 

 

 



VI. Opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju 2015-2023 

Warsztaty, spotkania, konsultacje, opracowanie  

W ramach wsparcia przygotowawczego stowarzyszenie opracowywało Lokalną 

Strategię Rozwoju na lata 2015-2023, która jest dokumentem strategicznym dla 

regionu i warunkiem otrzymania środków finansowych w ramach programu PO RYBY 

2014-2020. Przeprowadzono szkolenia warsztatowe dotyczące LSR dla 

zainteresowanych mieszkańców na poszczególnych etapach przygotowania LSR. 

Adresowane były do ogółu mieszkańców bądź szczególnie określonych grup 

docelowych (np. branża rybacka, branża turystyczna). Szkolenia prowadzone były 

przez trenera zewnętrznego lub przez przedstawicieli LGR. Do przeprowadzenia 

warsztatów szkoleniowych zatrudniono m.in. dr Ryszard Zarudzki, ekspert w dziedzinie 

opracowywania strategii rozwoju obszarów wiejskich i zależnych od rybactwa. 

Przeprowadzono łącznie 12 szkoleń 

warsztatowych, w których uczestniczyło 287 

osoby.  

Przeprowadzono szereg spotkań 

konsultacyjnych na etapie tworzenia 

diagnozy obszaru LSR z osobami 

zainteresowanymi tworzeniem Lokalnej 

Strategii Rozwoju 2015-2023 obejmującej 

tworzenie analizy SWOT obszaru z 

perspektywy mieszkańców. Na części 

spotkań zatrudniony był prowadzący, jednakże również pracownicy LGR „Mòrénka” 

przeprowadzali takie spotkania.  

Przeprowadzono łącznie 18 spotkań dla 276 uczestników. 

Dwóch przedstawicieli LGR (Dyrektor biura i Przewodniczący Komitetu) uczestniczyli 

w szkoleniu organizowanym przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Krakowie 

„Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-

2020”. 

Ostatecznie Lokalna Strategia Rozwoju 

została przyjęcia przez Komitet LGR 

„Mòrénka” 22 grudnia 2015 r. Kluczowymi 

dokumentami związanymi z wdrażaniem LSR 

są również nowo opracowane Procedury 

wyboru operacji, kryteria wyboru oraz 

Regulamin Komitetu LGR „Mòrénka”. W 

ramach złożonego wniosku o realizację LSR 

Stowarzyszenie wnioskowało o kwotę łączną 

16 mln zł odpowiadającą limitowi środków 

dla wskaźnika rybackości w regionie.  



Cele ogólne i szczegółowe 

WYSOKA AKTYWNOŚĆ MIESZKAŃCÓW NA LOKALNYM RYNKU PRACY I 

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OPARCIU O ZASOBY I POTENCJAŁ OBSZARU 

RYBACKIEGO 

 Cel szczegółowy I.1. Wzrost konkurencyjności sektora rybackiego 

 Cel szczegółowy I.2. Rozwój przedsiębiorczości poprzez tworzenie i rozwój 

MŚP oferujących usługi oparte na wodnym potencjale obszaru 

 Cel szczegółowy I.3. Zwiększanie zatrudnienia osób pozostających bez pracy 

oraz trwałości nowo utworzonych mikroprzedsiębiorstw 

REGION JAKO SPÓJNY PRODUKT TURYSTYCZNY „MIĘDZY BRĄ A WDĄ” I 

OTOCZENIE PRZYJAZNE DLA ŻYCIA I AKTYWNOŚCI MIESZKAŃCÓW 

 Cel szczegółowy II.1. Wzmocnienie konkurencyjności obszaru rybackiego 

poprzez rozwój oferty turystycznej i rekreacyjnej 

 Cel szczegółowy II.2. Zrównoważone wykorzystanie atutów środowiska 

 Cel szczegółowy II.3. Większa rola dziedzictwa kulturowego w rozwoju 

lokalnym kierowanym przez społeczność na obszarze rybackim 

 

Przedsięwzięcia 

Poprzez RLKS społeczność lokalna, w ramach partnerstwa lokalnego, realizuje 

wyznaczone w LSR cele, które odpowiadają celom RLKS, takim jak: szeroki udział 

społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii, terytorialność, łączenie różnych 

dziedzin gospodarki i współpraca różnych grup interesu, partnerstwo podmiotów z 

sektora publicznego, społecznego i gospodarczego, innowacyjność w skali lokalnej, 

decentralizacja zarządzania i finansowania, sieciowanie i współpraca. W tym kontekście 

w ramach LSR będą realizowane następujące przedsięwzięcia, wpisane w 2 cele ogólne i 

6 celów szczegółowych: 

1.1.1 Wspierania tworzenia łańcucha dostaw produktów rybackich 

1.1.2 Wspieranie różnicowania działalności rybackiej 

1.2.1 Podejmowanie działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny 

obszaru 

1.2.2 Rozwój działalności gospodarczej wykorzystującej potencjał wodny obszaru 

1.3.1 Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy 

1.3.2. Nowe mikroprzedsiębiorstwa 

2.1.1. Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 

2.2.1. Wykorzystywanie i wspierania atutów środowiska 

2.3.1. Promowanie kulturowego dziedzictwa obszaru rybackiego 

2.3.2. Funkcjonowanie i aktywizacja 



 

VII. Realizacja projektu: Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy 

Europejskich w Chojnicach 

 

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich funkcjonuje od stycznia w biurach znajdujących 

się we Wszechnicy Chojnickiej przy ul. Wysokiej 3. Godziny otwarcia: poniedziałek 

8:00-18:00, wtorek – piątek 8:00-16:00, tel./fax 

52 334 33 07, tel. 52 334 48 47, e-mail: 

punktinformacyjnychojnice@lgrmorenka.pl 

Dnia 22 stycznia 2015r. nastąpiło uroczyste 

otwarcie Lokalnego Punktu Informacyjnego 

Funduszy Europejskich. W spotkaniu 

uczestniczyli m.in. Pan Wiesław Byczkowski – 

Wicemarszałek Województwa Pomorskiego, 

Pani Magdalena Lesiewicz – Kierownik 

Referatu Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich, przedstawiciele 

samorządów z powiatu: chojnickiego, człuchowskiego, kościerskiego oraz organizacji 

pozarządowych. 

Punkt świadczy usługi w zakresie szczegółowej diagnozy potrzeb klienta, konsultacji, 

również indywidualną konsultację u klienta z niepełnosprawnościami. Konsultacje 

obejmują etap przygotowania projektu oraz rozliczania. Ponad to Punkt organizuje 

spotkania informacyjne, szkolenia 

specjalistyczne dla beneficjentów i 

potencjalnych beneficjentów, mobilne 

punkty informacyjne. 

W 2015 roku udało się przeprowadzić 6 

szkoleń w których uczestniczyło 64 osoby, 40 

spotkań informacyjnych o łącznej liczbie 

655 uczestników. Ponad to pracownicy LPI 

organizowali mobilne punkty informacyjne, 

które odbywały się we wszystkich gminach 

objętych działaniem LPI. Odbyło się 38 takich punktów mobilnych, podczas których 

udzielono 219 konsultacji. W ramach działalności LPI brało również udział w targach 

pracy organizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w Chojnicach, Kościerzynie i 

Człuchowie. 

Pracownicy LPI, również uczestniczyli w 6 szkoleniach dedykowanych dla 

pracowników Lokalnych Punktów Informacji oraz w wielu konferencjach i 

spotkaniach w celu poszerzenia wiedzy i umiejętności. 



VIII. Realizacja projektu współpracy z Lokalną Grupą Rybacką 

Pojezierze Krajeńskie 

Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji  w Charzykowach 

W ramach współpracy z Lokalną Grupą Rybacka Pojezierze Krajeńskie w 

Charzykowach powstało Międzyregionalne Centrum Współpracy i Promocji, które 

pełni również funkcję siedziby LGR „Mòrénka”.  Celem powstania MCWiP jest 

stworzenie miejsca, które umożliwi 

realizowane przez nasze oraz inne 

podmioty projektów, będzie wsparciem 

dla lokalnych organizacji 

pozarządowych. Sala konferencyjna 

udostępniana będzie innym podmiotom, 

w szczególności stowarzyszeniom z 

obszaru działania. W budynku ma już 

swoją siedzibę Rada Organizacji 

Pozarządowych Powiatu Chojnickiego, a 

w przyszłości liczymy, iż w MCWiP znajdą 

oparcie kolejne organizacje. 

XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, SPA, Sprzętu turystycznego i żeglarskiego 

GLOBalnie 

Kolejnym działaniem realizowanym w 2015 roku był udział w targach turystycznych 

XXI Międzynarodowe Targi Turystyki, SPA, Sprzętu turystycznego i żeglarskiego 

GLOBalnie w Katowicach 27-29.03.2015r. Udział w targach wzięło ponad 260 firm 

reprezentujących branżę turystyczną i 6.5 tys. Zwiedzających. Prócz uroków, 

bogactwa przyrody, kultury oraz niebywałej gościnności Słowacji – Kraju 

Partnerskiego targów, walory swoich 

państw prezentowali przedstawiciele 

Belgii, Bułgarii, Czech, Dominikany, Francji, 

Gruzji, Hiszpanii, Indonezji, Litwy, Maroko, 

Rumunii, Tunezji, Ukrainy, Węgier, Włoch 

oraz Polski. Ofertę targową wzbogaciły 

ośrodki promocji regionów, 

touroperatorzy, biura podróży, hotele, 

ośrodki SPA, uzdrowiska przewoźnicy, 

wydawcy oraz najlepsze media branżowe. 

Niewątpliwym argumentem zachęcającym do odwiedzenia targów był atrakcyjny i 

bogaty program wydarzeń towarzyszących, w nim spotkania i warsztaty z 

podróżnikami, pokazy kulinarne, prezentacje tańców, egzotycznych strojów i 

etnicznych instrumentów. Gwoździem programu targów, zarazem gościem Green 

Velo był rzeszowski trialowiec Krystian Herba, który zaledwie kilka dni temu zdobył 



Taipei 101, najwyższy budynek na Taiwanie, pokonując 3139 schodów i pobijając tym 

samym swój wcześniejszy rekord Giunnessa. Otoczony gęstym wianuszkiem 

odwiedzających dał kilkanaście niesamowitych pokazów zachęcając tym samym 

młodzież do aktywnego wypoczynku. Ponadto odbyły się liczne występy taneczno-

muzyczne, pokazy, konkursy, degustacje na stoiskach wystawców, pokazy 

twórczości ludowej, porady, wskazówki i przepisy dotyczące turystyki. 

 

Mapa obszaru LGR Mòrénka i LGR Pojezierze Krajeńskie 

Wydano rozkładaną mapę turystyczną prezentującą oba obszary LGR Mòrénka i 

LGR Pojezierze Krajeńskie, nakładem 1000 szt. Na mapie zawarto krótkie informacje 

na  temat stowarzyszeń oraz dane teleadresowe gmin znajdujących się na mapie. 

Mapa prezentuje obszar 22 gmin z powiatu bytowskiego,  chojnickiego, 

człuchowskiego, kościerskiego, sępoleńskiego i złotowskiego. Jest to obszar spójny 

terytorialnie, łączą go gminy: Człuchów i Koczała z obszaru LGR PK oraz gminy: 

Chojnice, Konarzyny i Lipnica z obszaru LGR „Mòrénka”.  

  



IX. Promocja stowarzyszenia i obszaru działania LGR „Mòrénka”  

Strona www, aplikacja mobilna, przewodnik turystyczny, mapy , 

spotkania 

Strona internetowa www.lgrmorenka.pl 

Od 2015 roku funkcjonuje nowa strona internetowa stowarzyszenia. Strona ta w 

porównianiu do poprzeniej jest o wiele bardziej funkcjonalna (łatwa w obsłudze), 

umożliwia ona również poszerzenie 

zakresu działalności w sposób czytelny 

dla odbiorocy. Strona spełnia wszelkie 

wymogi systemowe niezbędne do 

prawidłowego działania. Intersejf 

raficzny strony pomoaga łatwo 

odnaleźć poszukiwaną informację. W 

celu łatwiejszego odnaleźenia 

informacji dodano w prawym górnym 

rogu wyszukiwarkę ora mapę strony. 

Nowa strona jest również źródłem 

informacji dla Lokalnego Punktu 

Informacji Funduszy Europejskich oraz 

Rady Organizacji Pozarządowych 

Powiatu Chojnickiego. 

 

Między Brdą a Wdą – mobilny przewodnik turystyczny 

W 2015 roku zakończyliśmy prace nad aplikacją 

mobilną. Po wprowadzeniu danych  do aplikacji 

naszym zadaniem była promocja mobilnego 

przewodnika turystycznego. W ramach tego zadania 

zakupiliśmy plakaty, naklejki, ulotki wraz z tekturowymi 

stojakami. Materiały zostały rozesłane pocztą do gmin 

współpracujących, punktów informacji turystycznych, 

parków krajobrazowych, branży turystycznej.  Podczas 

spotkań konsultacyjnych z branżą turystyczną 

udostępnione były do pobrania wraz z innymi 

wydawnictwami turystycznymi. 



Aplikacja wymaga ciągłej aktualizacji informacji w niej 

zawartych, w szczególności wydarzeń mających miejsce 

na terenie działania LGR „Mòrénka”.  Aby aplikacja w 

pełni spełniała swoją rolę niezbędna jest czynna 

współpraca z podmiotami działającymi na rzecz turystyki 

jak i z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność 

turystyczną. 

Zapraszamy do skorzystania z aplikacji mobilnej “Między 

Brdą a Wdą” 

 

 

Spotkanie dla branży turystycznej 

W dniu 20 listopada 2015r. odbyło się spotkanie dla branży turystycznej. Podczas 

spotkania uczestnicy reprezentujący branżę turystyczną wraz z prowadzącymi 

wypracowali kierunek działalności LGR “Mòrénka” w kontekście rozwoju turystyki i 

promocji regionu oraz możliwości finansowania przedsięwzięć z funduszy unijnych 

przez podmioty z branży turystycznej. Spotkanie było okazją do promocji aplikacji 

mobilnej oraz do przekazania podmiotom branży turystycznej wydanych przez LGR 

„Mòrénka” materiałów promocyjnych. 

  

QR KOD 



X. PLANY NA ROK 2016: 

 

 Przygotowanie zespołu i organów Stowarzyszenia do prawidłowej realizacji 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

 Realizacja zapisów LSR związanych z planem komunikacji i planem działania 

 Kontynuacja działań związanych z promocją obszaru działania LGR 

„Mòrénka” 

 Przystąpienie do opracowania kolejnych projektów/wniosków aplikacyjnych 

w ramach konkursów ogłaszanych z Funduszy Europejskich 

 Prowadzenie Międzyregionalnego Centrum Współpracy i Promocji w 

Charzykowach 

 Prowadzenie Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w 

Chojnicach 

 Przystąpienie do sieci Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych 

 Rozszerzenie działalności edukacyjnej i szkoleniowej dla mieszkańców 

 Rozpoczęcie projektów na realizację, których wnioski złożono jeszcze w 2015 

roku. 

 


