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Co się stało z setkami tysięcy euro 
od LGD „Trzy Krajobrazy”? 

Jak i gdzie wykorzystano środki z Unii Europejskiej w gminie  Pruszcz Gdański 
 
Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy” w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2014-2020 rozdysponowała miliony euro w 6 gminach powiatu gdańskiego.  

Realizatorami projektów były urzędy gmin, ośrodki kultury, stowarzyszenia, przedsiębiorcy oraz 

osoby fizyczne. 

Na te właśnie projekty na obszarze gminy  Pruszcz Gdański 

LGD „Trzy Krajobrazy” przyznało łącznie 674 427,15 euro. 

 

Inwestycje 

 
 
W ramach projektów inwestycyjnych dla gmin 
wybudowano infrastrukturę rekreacyjną w Rekcinie. 
Mieszkańcy zyskali miejsce rekreacji i odpoczynku z 
placem zabaw, wiatą parkową, siłownią zewnętrzną i 
miejscem na ognisko. Niezwykle urokliwe miejsce na 
chwilę relaksu. 
 

 
W trakcie realizacji jest przebudowa i zagospodarowanie placu zabaw i rekreacji w Straszynie.  

 
 
 
Mieszkańcy Straszyna otrzymali w ramach projektu inwestycyjnego 
ścieżkę spacerową nad rzeką Radunią, wyposażoną w elementy 
małej architektury o charakterze rekreacyjno-sportowym. 
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Warsztaty edukacyjne i imprezy 

Zarówno mieszkańcy jak i turyści mogli uczestniczyć w imprezie 
markowej "Kultura nad Motławą" w ramach której odbyły się 
plenerowe przedstawienia teatralne w Wiślinie. Wydarzenie 
jest kontynuowane co roku, w różnych miejscowościach gminy. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W świetlicy wiejskiej w Rokitnicy i w Wiślinie 
przeprowadzono warsztaty edukacyjne dla 
mieszkańców, pod nazwą „Łączymy pokolenia-
zajęcia edukacyjne i rozwojowe”. Fundacja 
zrealizowała także projekt „Aktywne Żuławy- 
utworzenie grupy z  lokalnej społeczności 
aktywnej artystycznie i społecznie”, w wyniku 
którego odbyły się warsztaty  artystyczne dla 
mieszkańców.  
 
 

 
 
Stowarzyszenie przeprowadziło  warsztaty z technik tworzenia filmu z udziałem lokalnej społeczności  
-  „Nasza droga do kina- warsztaty filmowe.” Cykl warsztatów filmowych składał się z charakteryzacji 
filmowej, scenariusza, storyboardu, reżyserii, zajęć aktorskich, teatralnych i improwizacyjnych. Do 
tego doszły warsztaty operatorskie, montażu filmowego, dźwięku i oświetlenia. 
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Obecnie w realizacji jest projekt „Nasza droga do kina –Legendy Żuławskie”, w wyniku którego 
powstanie film fabularny o historii Ziemi Gdańskiej, tworzony przez  grupę mieszkańców-uczestników 
projektu, którzy po zakończeniu produkcji filmu utworzą specjalną grupę filmową, zarządzaną przez 
stowarzyszenie.  
 

Innowacyjna przedsiębiorczość 

 
W  Przejazdowie wprowadzono na rynek nowy produkt w produkcji lodów dzięki unowocześnieniu 
linii  technologicznej oraz uruchomiono  wynajem riksz lodowych. 
 
W miejscowości Rusocin wdrożono innowacyjną ekologiczną technologię produkcji materiałów dla 
sektora budowlanego oraz wdrożono innowacyjną bezwykopową technologię układania instalacji 
elektroenergetycznych.   
 
Mieszkańcy Borkowa zyskali salę zabaw dla dzieci oraz usługi w dziedzinie badań energetycznych 
budynków.  
 
W Juszkowie powstało innowacyjne biuro sprzedaży nieruchomości.  
W miejscowości Goszyn uruchomiono  kompleksowe usługi grawersko- poligraficzne, a w Cieplewie  
produkcję innowacyjnych kominkowych urządzeń grzewczych.   
Mieszkańcy Jagatowa mają Animatora zabaw dla dzieci. 
W Wiślinie otworzono  innowacyjny zakład kosmetyczny. 
 
Łącznie w wyniku realizacji projektów powstały 22  nowe miejsca pracy. 

 

 

Jesteśmy po to, żeby wspierać i rozwijać! 

To jeszcze nie koniec…! 

 


