
MILIONY NA OBSZARZE! 

Rozwijające się firmy, miejsca wypoczynku i rekreacji, imprezy dla mieszkańców, to tylko niektóre działania zrealizowane z „milionów”, jakie 

zostały rozdysponowane za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy” na obszarze sześciu gmin powiatu gdańskiego. 

Przedstawiamy dotychczasowe osiągnięcia w zakresie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, a także perspektywy na przyszłość. 

Środki finansowe z UE są wciąż dostępne, więc warto je wykorzystać na realizację ciekawych pomysłów. Zanim powiemy sobie, na co przeznaczone 

zostało wsparcie, należy przypomnieć, skąd pochodzą środki, jakie można pozyskać za pośrednictwem LGD. Korzystamy z pieniędzy Unii Europejskiej i 

Skarbu Państwa. Mówiąc precyzyjniej, realizujemy program Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (LEADER) w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW).W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju naszego obszaru realizujemy TRZY główne cele: Rozwój 

innowacyjnej przedsiębiorczości, samorealizująca się lokalna społeczność oraz obszar LGD atrakcyjny turystycznie. 

Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z naszą Strategią Rozwoju w celu poznania regionu, jego specyfiki i historii. 

Warto poznać obszar, na którym mieszkamy i pracujemy. 

Spoglądając na ostatnie półtora roku, możemy śmiało powiedzieć: to był 

pracowity czas. Mamy już za sobą 10 naborów, na które złożono 69 wniosków. Już 

w październiku 2016 r. ogłosiliśmy konkurs dla gmin na projekty inwestycyjne. 

Gmina Pruszcz Gdański wybudowała infrastrukturę rekreacyjną w Rekcinie, Gmina 

Cedry Wielkie zainwestowała w ogólnodostępne boisko we Wocławach, a także 

13 siłowni zewnętrznych w 11 sołectwach. Gmina Pszczółki zdecydowała się na 

stworzenie „Kamiennicy Kultury” w Pszczółkach, natomiast w Grabinie Zameczek, 

mieszkańcy otrzymają świetlicę z projektu złożonego przez Gminę Suchy Dąb. 

Gmina Kolbudy podjęła się budowy kompleksu rekreacyjnego w Bąkowie, a Gmina 

Trąbki Wielkie postanowiła zagospodarować teren nad jeziorem w Mierzeszynie. 

Te inwestycje z pewnością podniosą standard życia mieszkańców regionu oraz 

stworzą miejsca, gdzie społeczność będzie mogła spotykać się i organizować 

ciekawe wydarzenia. Następny nabór, także dla gmin, dotyczył imprez 

markowych. W ramach LEADER'a 2014 - 2020 zorganizowano wydarzenia, których 

zadaniem jest promocja gminy i obszaru. Cztery z nich już odbyły się w 2017 r. 

Gmina Cedry Wielkie zaprosiła wszystkich do Błotnika na „Palinockę Żuławską”. 

Posmakowaliśmy już Miodu Pszczółkowskiego na „API Festiwalu” w Pszczółkach. Także ze wsparcia pozyskanego 

za pośrednictwem LGD mogliśmy wypłynąć w rejs na „Kolbudzkim Dniu Żeglarza”. W Steblewie natomiast 

poznaliśmy tajniki wikliniarskie na zorganizowanym przez Gminę Suchy Dąb „Festiwalu Wikliny”. 

LEADER 2014-2020 to nie tylko gminy. Wsparcie otrzymali także przedsiębiorcy na rozwój swojej działalności, jak i ci, którzy zamierzali otworzyć 

działalność gospodarczą. Tworzymy na naszym obszarze ponad 40 nowych miejsc pracy. W trakcie realizacji jest już wiele innowacyjnych projektów, 

od zakładów usługowych poczynając, a na branży turystycznej kończąc. Właśnie w trosce o rozwój turystyki kulturowej ogłosiliśmy nabór na 

udostępnienie kościołów. Wybrane zabytki naszego 

obszaru zostaną odpowiednio odnowione, nowocześnie 

oznakowane i udostępnione dla turystów. Warto 

odwiedzić i poznać ich unikalne wnętrza jak i ciekawą 

historię. W ramach działań aktywizacyjnych 

zakończyliśmy już kurs dla animatorów czasu wolnego. 

Wzięło w nim udział 23 osoby, które działają na rzecz społeczności lokalnych naszego obszaru. Sądzimy, że pozwoli to uaktywnić lokalną społeczność 

oraz zaoferować interesujące i kreatywne zajęcia zarówno w świetlicach wiejskich jak i poza nimi. W trakcie realizacji są również projekty edukacyjne. 

Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli pochwalić się ich osiągnięciami. Do tej pory LGD „Trzy Krajobrazy” rozdysponowało już ponad 7 mln 

złotych, co stanowi ok. 81% kwoty, którą otrzymaliśmy na nasz obszar. Pozostało jeszcze ok. .1,5mln złotych. Co 

jeszcze będzie wspierane przez LGD „Trzy Krajobrazy”? Nabory to nie wszystko - plany na przyszłość. LGD „Trzy 

Krajobrazy” to nie tylko LEADER 2014-2020. LGD prowadzi własny program pod nazwą „Granty partnerskie Trzech 

Krajobrazów”. Od maja 2018 r. grupy formalne i nieformalne mogą starać się o wsparcie lokalnych inicjatyw. 

Chcemy wspomóc lokalnych działaczy, organizacje pozarządowe i tych, którym zależy na swojej społeczności i 

miejscowości. Szczegóły na naszej stronie www.trzykrajobrazy.pl. Liczymy na Waszą kreatywność. Wracając do 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, mamy jeszcze do ogłoszenia 3 nabory dla organizacji pozarządowych. Pierwszy 

będzie dotyczyć zainicjowania atrakcyjnej oferty zawierającej produkty lub usługi lokalne, uwzględniające elementy dziedzictwa kulturowego 

obszaru. Drugi obejmie operacje inwestycyjne w zakresie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej lub kulturalnej, realizowane przez społeczność 

lokalną, a trzeci innowacyjne inicjatywy, wynikające z potrzeb danej społeczności lokalnej. Ponadto zostaną ogłoszone nabory na tworzenie i rozwój 

działalności gospodarczej. W naszych planach jest także realizacja projektu współpracy międzynarodowej oraz działania promujące obszar. Chcemy 

pokazać, co w naszej okolicy jest warte uwagi, a turysta, który odwiedzi region na pewno się nie zawiedzie. Liczymy na Wasze zaangażowanie w 

realizację Strategii, bo wiemy, że razem możemy więcej. 
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Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 


