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Spotkanie inaugurujące Program

PROGRAM INWESTORÓW MORSKICH FARM WIATROWYCH 
DLA SPOŁECZNOŚCI GMINY CHOCZEWO
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O inwestycji



Za finansowanie programu „Choczewo. Gmina Napędzana Wiatrem” 
odpowiadają inwestorzy zaangażowani w budowę morskich farm wiatrowych, 
spółki: Baltic Power (Orlen i Northland Power), PGE Baltica i Ørsted Polska oraz 
Ocean Winds. Inwestycje w morskie farmy wiatrowe są jednym z elementów 
transformacji energetycznej. Zgodnie z Polityką Energetyczną Polski do 2040 r., 
moc wytwarzana przez morskie farmy wiatrowe w polskiej części Morza 
Bałtyckiego ma osiągnąć poziom do 11 GW. To około 20% aktualnych mocy 
wytwórczych naszego kraju. Dzięki morskiej energetyce wiatrowej, Pomorze 
stanie się liderem w wytwarzaniu energii ze źródeł odnawialnych. To ogromna 
szansa dla regionu.

_Inwestycja 
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O Programie – główne założenia 
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_Sposób pracy – wybór projektów 

• Program zakłada, że 
projekty stanowią 
bezpośrednią odpowiedź 
na zidentyfikowane 
problemy i potrzeby 
rozwojowe 

• Projekty są tworzone, 
oceniane i rekomendowane 
do wsparcia, przez Zespół 
ds. prospołecznych 

Zgłoszenie do Zespołu ds. prospołecznych 

Zgłaszanie Kart Pomysłów

Wypracowanie Kart Projektów – warsztaty

Ocena Kart projektów przez Zespół

Opracowanie listy projektów  rekomendowanych do wsparcia 

Weryfikacja zgłoszonych projektów przez Inwestorów MFW

Opracowanie listy projektów zakwalifikowanych do wsparcia
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_Zespół ds. projektów prospołecznych (1)

Kto może być członkiem Zespołu?
• mieszkańcy gminy Choczewo*
• przedstawiciele władz gminy i jednostek 

organizacyjnych gminy
• przedstawiciele organizacji pozarządowych 

działających na rzecz społeczności lokalnej

*Mieszkaniec deklarujący chęć udziału w pracach Zespołu musi 
udokumentować poparcie 20 mieszkańców gminy Choczewo

Jak zgłosić swój udział?
• należy wypełnić i podpisać formularz
• podpisany formularz należy:

• wysłać na adres: kontakt@gmina-
napedzana-wiatrem.pl

• złożyć w czasie trwania spotkania 
• złożyć w czasie trwania punktów 

konsultacyjnych 

mailto:kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl
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_Zespół ds. projektów prospołecznych (2)

Zespół będzie pracował w podziale na 
5 podzespołów tematycznych
• Mieszkaniec, Radny, Sołtys może brać udział w pracach 

każdego podzespołu 
• W pracach danego podzespołu tematycznego może brać 

udział maksymalnie 2 przedstawicieli jednego podmiotu 
(UG, jednostek org. UG, NGO)
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_Wspierane projekty

Projekty wspierane w ramach Programu mają za zadanie:
• przyczyniać się do rozwiązania problemów zidentyfikowanych przez 

społeczność Gminy Choczewo na etapie diagnostycznym
• odpowiadać na realne potrzeby wskazane przez społeczność 

Gminy Choczewo
• zwiększać zaangażowanie społeczne, wzmacniać kapitał społeczny 

i kompetencje mieszkańców Gminy Choczewo
• zapewniać szersze korzyści dla społeczności Gminy Choczewo. 

Korzyści czerpane przez Beneficjenta z efektów Projektu nie mogą 
być wyższe niż korzyści płynące z nich dla innych członków 
społeczności Wsparcie finansowe może być udzielone 

wyłącznie na Projekty realizowane 
na obszarze Gminy Choczewo
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_Obszary wsparcia

• inicjatywy społeczne, rozwój społeczny 
• bezpieczeństwo 
• miejsca aktywności lokalnej (miejsca spotkań) 
• dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
• rozwój dzieci i młodzieży 
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_Zgłaszanie Kart Pomysłów

1. Karty pomysłów będzie można składać do 
26.06.2022 r. podczas trwania punktów 
konsultacyjnych bądź przesyłając na adres: 
kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl

2. Karty Pomysłów będą weryfikowane przez 
Inwestorów MFW

3. Zweryfikowane Karty Pomysłów zostaną 
przekazane poszczególnym podzespołom 
w celu wypracowania Kart Projektów 
podczas warsztatów

mailto:kontakt@gmina-napedzana-wiatrem.pl
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_Wybór Projektów (1)

1. Karty Projektów będą wypracowywane przez 
Zespół podczas warsztatów (w podziale na 
podzespoły)

2. Karty Projektów będą oceniane pod kątem 
określonych kryteriów

Kryteria oceny:
• realność i skala problemów oraz potrzeb 

społeczności Gminy Choczewo, których ma dotyczyć 
Projekt – zidentyfikowanych na etapie diagnozy 
przeprowadzonej dla celów przygotowania Programu

• efektywność działań (relacja uzyskanych efektów do 
poniesionych nakładów) podejmowanych w ramach 
Projektu związana m.in. ze skalą i zasięgiem 
oddziaływania na społeczność lokalną

• gotowość/zdolność do zakończenia Projektu w 
określonym terminie tj. do 31 marca 2023 r.

• doświadczenie Wnioskodawcy przy realizacji 
projektów, w szczególności przedsięwzięć o podobnej 
tematyce

• ciągłość – kontynuacja inicjatywy, która wcześniej 
cieszył się popularnością, sukcesem

• współpraca podjęta w ramach Projektu z innym 
partnerem z gminy Choczewo

• trwałość - zobowiązanie do utrzymania efektów Projektu 
po zakończeniu jego realizacji.
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_Wybór Projektów (2)

1. Ocena i wyborów Projektów dokonywany będzie w formie dyskusji
2. W wyjątkowych sytuacjach, jeśli Zespół nie będzie mógł dojść do porozumienia 

odnośnie wyboru Projektów, decyzja będzie podejmowana przez Inwestorów 
MFW

3. Zespół wypracuje listę Projektów rekomendowanych do wsparcia w ramach 
Programu i przedstawi ją Inwestorom MFW

4. Inwestorzy MFW zweryfikują zgodność Karty Projektu z założeniami Programu 
oraz wymogami Regulaminu

5. Inwestorzy MFW mogą zaproponować Wnioskodawcy zmiany Projektu 
6. Inwestorzy MFW z uwzględnieniem rekomendacji sformułowanych przez Zespół 

ds. projektów prospołecznych wskażą Projekty zakwalifikowane do 
dofinansowania
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_Kto może być wnioskodawcą?

Wsparcie może zostać udzielone Wnioskodawcom, którzy 
posiadają osobowość prawną i działają na rzecz społeczności 
lokalnej gminy Choczewo, w szczególności: 
• fundacjom i stowarzyszeniom realizującym cele społeczne 

mieszkańców Gminy Choczewo
• przedsiębiorstwom społecznym Gminie Choczewo, 

jednostkom organizacyjnym Gminy Choczewo oraz 
sołectwom

• innym organizacjom, instytucjom i podmiotom działającym 
na rzecz dobra publicznego, w tym grupom mieszkańców 
Gminy Choczewo we współpracami z podmiotem 
posiadającym osobowość prawną 

• innym dopuszczonym przez Inwestorów MFW w ramach 
swoich organizacji

Inwestorzy MFW nie udzielają w ramach Programu 
wsparcia finansowego:
• osobom fizycznym ani organizacjom powołanym w celu 

udzielenia pomocy konkretnym osobom
• partiom politycznym oraz organizacjom przez nie 

założonym lub powstałym przy ich wsparciu
• kościołom i innym związkom wyznaniowym
• organizacjom działającym w celu osiągnięcia zysku 

niewykorzystywanego do wspierania realizacji celów 
statutowych

• podmiotom mogącym w ocenie Inwestora MFW narazić  
go na utratę reputacji



14

_Wysokość wsparcia

1. Program dysponuje maksymalną kwotą 1 000 000 złotych 
2. Minimalna wartość umowy o udzielenie wsparcia zawieranej pomiędzy 

Beneficjentem a Inwestorem MFW/Inwestorami MFW  wynosi 10 000 złotych 
3. Wkład własny Wnioskodawcy nie jest wymagany



Harmonogram Programu
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Wyznaczenie kierunków działania
Spotkanie inauguracyjno-warsztatowe: 10.06.2022 o godz. 15:00
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Choczewie / ul. Szkolna 2

Poszukiwanie pomysłów
Zbieranie kart pomysłów: 11–26.06.2022
Punkty konsultacyjne: 11–12.06.2022 oraz 20–22.06.2022

Opracowanie projektów:
Spotkania warsztatowe: 18–22.07.2022
Akceptacja projektów przez Inwestorów: do 11.08

Realizacja
Zawarcie umów i porozumień z wykonawcami projektów: 12–31.08
Rozpoczęcie finansowanie i realizacji zadań z projektów: od września 2022 r.

_Harmonogram



Punkty konsultacyjne
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_Punkty konsultacyjne

SOBOTA 11.06.2022
10:00–12:00

Sasino – świetlica wiejska
Jackowo – świetlica 
wiejska
Łętowo – ogród przy 
sklepie

SOBOTA 11.06.2022
13:00–15:00

Borkowo Lęborskie – wiata 
przy placu zabaw

Ciekocino – boisko przy 
Szkole

Zwartówko – sala 
gimnastyczna byłej szkoły w 
Zwartowie

NIEDZIELA 12.06.2022
10:00–12:00

Gościęcino – świetlica 
wiejska

Choczewo – plac przed 
Urzędem Gminy

Słajszewo – plac przy 
świetlicy

Słajkowo – plac zabaw w 
miejscowości Żelazno

NIEDZIELA 12.06.2022
13:00–15:00

Kopalino – plac przy świetlicy

Choczewko – świetlica wiejska

Starbienino – boisko w Lublewie

Kierzkowo – wiata za świetlicą

Druga tura punktów konsultacyjnych: 20–22.06



Przedstawienie diagnozy



_Diagnoza wstępna 
luty / marzec 2022
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_Wywiady 
kwiecień 2022

57
wywiadów

_Warsztaty 
kwiecień 2022

8
warsztatów

14
otwartych 
spacerów 

badawczych

_Spacery badawcze 
kwiecień 2022



• Mała oferta zajęć, kursów i warsztatów oraz ograniczony zakres działań i 
inicjatyw społecznych, mała liczba liderów prowadzących działania 
społeczne, zauważalny problem z utrzymaniem regularności inicjatyw.

• Problem z zapewnieniem kadry do prowadzenia stałych zajęć – kwestie 
finansowe i logistyczne.

• Zróżnicowanie w poziomie kapitału społecznego i aktywizacji lokalnej 
społeczności – w niektórych przypadkach rozwój społeczny ograniczony 
przez kwestie finansowe lub infrastrukturalne.

OBSZAR WSPARCIA: inicjatywy społeczne, rozwój społeczny 
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_Podsumowanie diagnozy



_Obszar wsparcia:

• Inicjatywy społeczne, rozwój społeczny – rozwój aktywności społecznej, wsparcie dla rozwoju 
kompetencji lokalnych liderów, wspieranie realizacji oddolnych inicjatyw społecznych, działania i 
programy społeczne skierowane do różnych grup mieszkańców (np. seniorów, rodzin, dzieci, dot. 
integracji międzypokoleniowej). 

Aktywna młodzież 
naszą przyszłością

Aktywne Braniewo

/http://www.swasstella.pl/images/mlodziez/ULOTKA_BP.pdf http://zoltyszalik.org/category/projekty-unijne/ 22



• Duże zróżnicowanie w kwestii wyposażenia Ochotniczych Straż Pożarnych –
zarówno w kontekście strażnic, sprzętu i doposażenia, jednostka będąca najbliżej 
planowanej części lądowej infrastruktury przyłączeniowej Morskich Farm Wiatrowych 
jest jedną z najsłabiej doposażonych.

• W sezonie letnim duże natężenie ruchu samochodowego, rowerowego oraz pieszego –
zagrożenie bezpieczeństwa szczególnie w miejscach przecięcia się tych tras.

• Ryzyko wypadków i kolizji w okolicach przystanków autobusowych.
• Mała oferta programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa.
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_Podsumowanie diagnozy

OBSZAR WSPARCIA: bezpieczeństwo 



• Bezpieczeństwo – wsparcie dla lokalnych jednostek OSP (doposażenie i szkolenia), programy 
szkoleniowe i edukacyjne, wspieranie bezpieczeństwa na wodzie (WOPR), wspieranie inicjatyw 
(szczególnie oddolnych) poprawiających bezpieczeństwo mieszkańców.

Bezpieczne wakacje nad wodą

https://siechnice.com.pl/news/bezpieczne-wakacje-nad-woda-akcja-edukacyjna-i-pokazy-na-blekitnej-lagunie
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_Obszar wsparcia



• Duże zróżnicowanie w kontekście poziomu rozwoju infrastruktury służącej lokalnej 
społeczności jako miejsca spotkań i prowadzenia działań o charakterze społecznym. 
W niektórych sołectwach brak przestrzeni wspólnych.

• Świetlice wiejskie – prawie w każdym sołectwie znajduje się świetlica, jednak ich 
jakość i wyposażenie znacząco się różnią, w przypadku braku świetlic place zabaw lub 
zewnętrzne wiaty często stanowią miejsca spotkań lokalnej społeczności. 

• Wyposażenie świetlic czasem stanowi ograniczenie dla rozwoju oferty dla 
mieszkańców oraz prowadzenia w nich działalności lokalnych stowarzyszeń.

• Potencjał w rozwoju miejsc, gdzie może być prowadzony program również dla 
turystów.

OBSZAR WSPARCIA: miejsca aktywności lokalnej (miejsca spotkań) 

_Podsumowanie diagnozy
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• Miejsca aktywności lokalnej (miejsca spotkań) – wsparcie rozwoju obszarów, 
miejsc i pomieszczeń służących społeczności lokalnej (świetlice, wiaty, rozwój 
przestrzeni wspólnych – tereny zielone, zieleńce, itd.), modernizacja placów 
zabaw, dom kultury itp.

https://kalwaria24.pl/rusza-placowka-wsparcia-dziennego-w-stanislawiu-dolnym/

Dolandia – placówka 
wsparcia dziennego

Centrum kulturalno-
integracyjne w świetlicy 

wiejskiej w Szczodrzykowie
https://fundusze.kornik.pl/budowa-centrum-kulturalno-integracyjnego-swietlicy-
wiejskiej-w-szczodrzykowie

_Obszar wsparcia
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• Obszary naturalne jako miejsca spotkań, spędzania czasu z rodzinami i przyjaciółmi, 
a także miejsca, gdzie organizowane są wspólne aktywności i wycieczki.

• Duży potencjał przyrodniczy obszaru, również pod względem edukacyjnym.
• Dziedzictwo kulturowe, w tym praktyki, zwyczaje, legendy, tradycyjne potrawy 

wyróżniane jako bardzo wartościowe dla mieszkańców.
• Część obiektów związanych z dziedzictwem kulturowym jest niedostępna ze względu 

na słaby stan techniczny lub przejęcie przez prywatnych właścicieli – historia i pamięć 
o tych miejscach zanika. 

_Podsumowanie diagnozy

OBSZAR WSPARCIA: dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze 
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• Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze – wspieranie inicjatyw mających na celu kultywowanie 
oraz promowanie lokalnych elementów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego (np. ścieżki 
edukacyjne, informatory, inicjatywy promujące kulturę lokalną, ochrona środowiska 
naturalnego, programy edukacyjne).

Ścieżki edukacyjne Wsparcie Kół Gospodyń Wiejskich

_Obszar wsparcia
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• Duże zainteresowanie zajęcia pozaszkolnymi dla dzieci, jednak brak możliwości 
rozwinięcia obecnej oferty. Obecnie zajęcia finansowane przez Gminną Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w wymiarze ok. 1 raz w tygodniu na sołectwo.

• Dobre wyposażenie i zaplecze szkół, ale brak funduszy na organizację dodatkowych zajęć.
• Aktywność sportowa - w gminie zaobserwowano zainteresowanie tą formą spędzania 

czasu, jednak zidentyfikowano ograniczenia logistyczne oraz infrastrukturalne, które mogą 
utrudniać potencjalnym zainteresowanym uczestnictwo w tej formie zajęć. 

• Trudności w aktywizacji młodzieży i młodych dorosłych.

_Podsumowanie diagnozy

OBSZAR WSPARCIA: rozwój dzieci i młodzieży
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• Rozwój dzieci i młodzieży – wspieranie organizacji działających na rzecz dzieci i młodzieży 
oraz wspieranie prowadzenia działań i programów kierowanych do dzieci i młodzieży z gminy 
Choczewo (np. programy edukacyjne – w tym nt. OZE, zajęcia dodatkowe, pozalekcyjne, 
zajęcia sportowe, programy zajęć dla dzieci w sołectwach).

Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży Akademia Małego Lekarza

_Obszar wsparcia
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