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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta 

Brodnicy

1. Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz 

kompetencji społeczno-zawodowych                             2. 

Edukacja i rowoj animatorów i liderów                                                       

3. Tworzenie i rozwój placówek o charakterze 

środowiskowym                                                                 

4. Animacja i integracja społeczności lokalnej 

1. Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz 

kompetencji społeczno - zawodowych                      

2. Usługi wzajemnościowe i samopomocowe                                                                          

3. Rozwój ekonomii społecznej 

1. Działania podnoszące rozwój kwalifikacji 

oraz kompetencji społeczno - zawodowych                                                            

2. Edukacja i rozwój animatorów i liderów                                                                    

3. Animacja i integracja społeczności lokalnej 

1. Tworzenie placówek o charakterze 

środowiskowym                                         

2. Usługi wzajemnościowe i 

samopomocowe 

1. Działania podnoszące rozwój kwalifikacji 

oraz kompetencji społeczno - zawodowych                                         

2. Animacja i integracja społeczności 

lokalnej                                                       3. 

Rozwój ekonomii społecznej 

1.Działania podnoszące rozwój kwalifikacji 

oraz kompetencji społeczno - zawodowych                                                   

2. Edukacjia i rozwój animatorów i liderów 

1. Działania podnoszące rozwój kwalifikacji oraz 

kompetencji społeczno - zawodowych
1. Rozwój ekonomii społecznej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

"Grudziądzki Spichlerz"

1. Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR                                                            

2. Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

objętych LSR

1. Włączenie społeczne mieszkańców objętych LSR 
1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców objętych 

LSR                                                                      2. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa mieszkańców 

objętych LSR

1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców objętych 

LSR 

1. Włączenie społeczne mieszkańców 

objętych LSR (Konkurs grantowy)

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

Inowrocław

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące 

kompetencje i/lub dające kwalifikacje                                

2. Wsparcie inicjatyw promoujących aktywizację 

społeczno-zawodową                                                         

3. Działania na rzecz wsparcia i aniacji rozwoju 

gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej                                                                               

4. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej 

integracji o charakterze środowiskowym (wtym kluby 

samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby 

młodzieżowe, kluby pracy, rówieśnicze grupy wsparcia, 

coaching i mentoring                                           5. 

Organizowanie społeczności lokalnej i animacja społeczna 

(w tym usługi wzajemnościowe, samopomocowe, liderzy i 

animatorzy lokalni)

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące 

kompetencje i/lub dające kwalifikacje                                  

2. Wsparcie inicjatywe promoujących aktywizację 

społeczno zawodową                       3. Działania na 

rzecz wsparcia i animacji rozwoju gospodarki 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej                                                        

4. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej 

integracji o charakterze środowiskowym (w tym 

kluby samopomocy, świetlice środowiskowe, kluby 

młodzieżowe, kluby pracy, rówieśnicze grupy 

wsparcia, coaching i mentoring)                                                  

5. Wsparcie innowacyjnych działań w zakresie 

animacji społecznej i organizowania społeczności 

lokalnej                                                                      

6. Wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące 

kompetencje i/lib dające kwalifikacje                            

7. Wsparcie inicjatyw promujących aktywizację 

społeczno-zawodową 

1. Działania na rzecz wsparcia i animacji 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej                          

2. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym (w tym kluby samopomocy, 

świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, 

kluby pracy, rówieśnicze grupy wsparcia, 

coaching i mentoring)                                                        

3. Organizowanie społeczności lokalnej i 

animacja społeczna (w tym usługi 

wzajemnosciowe, samopomocowe, liderzy i 

animatorzy lokalni)

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze 

podnoszące kompetencje i/lub dające 

kwalifikacje                                               

2. Wsparcie inicjatyw promoujących 

aktywizację społeczno-zawodową     3. 

Działania na rzecz wsparcia i animacji 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej                                                  

4. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym (w tym kluby 

samopomocy, świetlice środowiskowe, 

kluby młodzieżowe, kluby pracy, 

rówieśnicze grupy wsparcia, coaching i 

mentoring)                   5. Wsparcie 

innowacyjnych działań w zakresie animacji 

społecznej i organizowania społeczności 

lokalnej

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze 

podnoszące kompetencje i/lub dające 

kwalifikacje                                                      

2. Wsparcie inicjatyw promujących 

aktywizację społeczno-zawodową                  

3. Działania na rzecz wsparcia i animacji 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej    

1. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym (w tym kluby samopomocy, 

świetlice środowiskowe, kluby młodzieżowe, 

kluby pracy, rówieśnicze grupy wsparcia, 

coaching i mentoring)                                                            

2. Organizowanie społeczności lokalnej i 

animacja społeczna (w tym usługi 

wzajemnościowe, samopomocowe, liderzy i 

animatorzy lokalni)                                      3. 

Wsparcie innowacyjnych działań w zakresie 

animacji społecznej i organizowania 

społeczności lokalnej

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze podnoszące 

kompetencje i/lub dające kwalifikacje                                                            

2. Wsparcie inicjatyw promoującyc aktywizację 

społeczno zawodową                           3. Działania 

na rzecz wsparcia animacji rozwoju gospodarki 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej                                    

4. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze środowiskowym 

(w tym kluby samopomocy, świetlice 

środowiskowe, kluby młodzieżowe, kluby pracy, 

rówieśnicze grupy wsparcia, coaching i mentoring)

1. Organizowanie społeczności lokalnej i 

animacja społeczna (w tym usługi 

wzajemnościowe, samopomocowe, liderzy i 

animatorzy lokalni                                                         

2. Wsparcie innowacyjnych działań w 

zakresie animacji społecznej i organizowania 

społeczności lokalnej

1. Wsparcie szkoleniowe i doradcze 

podnoszące kompetencje i/lub dające 

kwalifikacje                                                          

2. Wsparcie inicjatyw promoujących 

aktywizację społeczno-zawodową                          

3. Działania na rzecz wsparcia i animacji 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej

1. Tworzenie i rozwoj placówek z 

obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym (w tym 

kluby samopomocy, świetlice 

środowiskowe, kluby młodziezowe, 

kluby pracy, rówieśnicze grupy 

wsparcia, coaching i mentoring)

Lokalna Grupa Działania Miasto Włocławek

1. Wzrost aktywności społczeno-zawodowej 

mieszkańców Włocławka dzięki realizacji rozwiązań z 

obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym                                                                  

2. Podniesienie aktywności obywatelskiej i społecznej 

mieszkańców miasta Włocławka poprzez realizację 

działań wspierających rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej

1. Wzrost aktywności mieszkańców Włocławka w 

obszarze gospodarki społecznej i przedsiębiorczości 

społecznej

1. Wzrost aktywności społeczno-zawodowej 

mieszkańców Włocławka dzięki realizacji 

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym

1. Podniesienie aktywności obywatelskiej i 

społecznej mieszkańców miasta Włocławka 

poprzez realizację działań wspierających 

rozwiązania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej i animacji społecznej                                          

2. Wzrost aktywności mieszkańców miasta 

Włocławka w obszarze gospodarki społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej

1. Wzrost aktywności społeczno zawodowej 

mieszkańców Włocławka dzięki realizacji 

rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o 

charakterze środowiskowym

1. Podniesienie aktywności obywatlskiej i 

społecznej mieszkańców Włocławka poprzez 

realizację działań wspierających rozwiązania 

w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej i animacji społecznej                                                 

2. Wzrost aktywności mieszkańców miasta 

Włocławka w obszarze gospodarki 

społecznej i przedsiębiorczości społecznej

1. Wzrost aktywności społeczno 

zawodowej mieszkańców Włocławka 

dzięki realizacji rozwiązań z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym

1. Podniesienie aktywności obywatlskiej 

i społecznej mieszkańców miasta 

Włocławka poprzez realizację działań 

wspierających rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i 

animacji społecznej                 2. Wzrost 

aktywności mieszkańców miasta 

Włocławka w obszarze gospodarki 

społczenej i przedsiębiorczości 

społecznej 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa                            2. 

Działania o charakterze środowiskowym                      3. 

Animacja życia lokalnego społeczeństwa z obszaru LGD                                                                                 

4. Rozwój usług wzajemnościowych i samopomocowych                                                            

5. Inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa   2. 

Działania o charakterze środowiskowym                                        

3. Animacja życia lokalnego                           

4. Rozwój usług wzajemnościowych i 

samopomocowych                                     5. 

Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa                      

2. Działania o charakterze środowiskowym   3. 

Animacja zycia lokalnego                                        

4. Rozwoj usług wzajemnosciowych i 

samopomocowych                                                    

5. Inicjatywy w zakresie ekonomii społecznej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania "Dla 

Miasta Torunia"

1. Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 

umiejętności zawodowe i społeczne, w tym szkolania, 

doradztwo, staże                                           2. Utworzenie 

i rozwój sieci agregowania (gromadzenia) informacji o 

ofercie związanej z aktywizacją społeczną                                                     

3. Działania w zakresie organizowania społeczności 

lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań 

innowacyjnych                                                                  

4. Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz wsparcie 

inicjowania działań liderów i animatorów aktywności 

lokalnej i obywatelskiej   

1. Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z 

ich otoczenia                                                  2. 

Wsparcie inicjatyw partnerskich promujących 

aktywizację społeczno-zawodową

1. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym                                                

2. Wsparcie innowacyjnych działań z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym                                             

3. Utworzenie sieci wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk dla liderów i animatorów 

aktywności lokalnej i obywatelskiej 

1. Działania na rzecz wsparcia, animacji, 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej                                                   

2. Tworzenie i rozwój placówek z obszaru 

aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym

1. Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym 

oraz osób z ich otoczenia (działania własne)                                            

2. Utworzenie i rozwój sieci agregowania 

(gromadzenia) informacji o ofercie 

związanej z aktywizacją społeczną 

(działania własne)                                           

3. Wsparcie innowacyjnych działań z 

obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym

1. Działania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem działań innowacyjnych   2. 

Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz 

wsparcie inicjowania działań liderów i 

animatorów aktywności lokalnej i 

obywatelskiej   

1. Wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające 

nowe umiejetności zawodowe i społeczne, w tym 

szkolenia, doradztwo, staże  

1. Utworzenie sieci wymiany doświadczeń i 

dobrych praktyk dla liderów i animatorów 

aktywności lokalnej i obywatelskiej                                               

2. Działania na rzecz wsparcia, animacji, 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej

1. Wsparcie inicjatyw partnerskich 

promujących aktywizację społeczno-zawodową                                                            

2. Wsparcie realizacji usług wzajemnościowych 

i samopomocowych

        1. Wsparcie innowacyjnych 

działań z obszaru aktywnej integracji 

o charakterze środowiskowym

1. Wsparcie innowacyjnych działań z 

obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym                    2. Wsparcie 

realizacji usług wzajemnościowych i 

samopomocowych                                       

3. Utworzenie i rozwój siecie agregowania 

(gromadzenia) informacji o ofercie 

związanej z aktywizacją społeczną                                                   

4. Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz 

wsparcie inicjowania działań liderów i 

animatorów aktywności lokalnej i 

obywatelskiej

1. Wsparcie podnoszące kompetnecje 

i/lub dające nowe umiejętności 

zawodowe i społeczne, w tym 

szkolenia, doradztwo, staże   2. 

Działania na rzecz wsparcia, animacji, 

rozwoju gospodarki społecznej i 

przedsiębiorczości społecznej                                                  

3. Działania w zakresie organizowania 

społeczności lokalnej ze szczególnym 

uwzględnieniem działań innowacyjnych

Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania 

"Dwie Rzeki"

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa                               

2. Prozdrowotne działania aktywizujące z zakresu sportu i 

rekreacji ruchowej oraz działania kulturalne i z zakresu 

dziedzictwa lokalnego prowadzące do aktywizacji 

społeczności lokalnej

1. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe działania w 

zakresie promocji przedsiębiorczości i rozwoju 

postaw przedsiębiorczych                                                             

2. Działania aktywizujące z zakresu pozadzkolnych i 

pozasystemowych formach edukacyjnych; Działania 

w zakresie kreowania liderów społeczności lokalnej 

oraz działania w inicjowania i realizowania inicjatyw 

lokalnych    3. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe 

działania w zakresie ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorczości społecznej

1. Działania aktywizujące z zakresu 

pozaszkolnych i pozasystemowych formach 

edukacyjnych; Działania w zakresie 

kreowania liderów społecznosci lokalnej oraz 

działania w zakresie inicjowania i 

realizowania inicjatyw lokalnych

1. Działania aktywizujące z zakresu 

pozaszkolnych i pozasystemowych 

formach edukacyjnych; Działania w 

zakresie kreowania liderów społeczności 

lokalnej oraz Działania w zakresie 

inicjowania i realizowania inicjatyw 

lokalnych                                       2. 

Aktywizacja społeczno-zawodowa    

1. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe 

działania w zakresie promocji 

przedsiębiorczości i rozwoju postaw 

przedsiębiorczych

1. Prozdrowotne działania aktywizujące z 

zakresu sportu i rekreacji ruchowej oraz 

działania kulturalne i z zakresu dziedzictwa 

lokalnego prowadzące do aktywizacji 

społeczności lokalnej

1. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe działania 

w zakresie ekonomii społecznej, w tym 

przedsiębiorczości społecznej

1. Działania aktywizujące z zakresu 

pozaszkolnych i pozasystemowych formach 

edukacyjnych; Działania w zakresie 

kreowania liderów społeczności lokalnej oraz 

działania w zakresie inicjowania i 

realizowania inicjatyw lokalnych

1. Aktywizacja społeczno-zawodowa   

1. Prozdrowotne działania 

aktywizujące z zakresu sportu i 

rekreacji ruchowej oraz działania 

kulturalne i z zakresu dziedzictwa 

lokalnego prowadzące do aktywiazji 

społeczności lokalnej

1. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe 

działania w zakresie ekonomii społecznej, 

w tym przedsiębiorczości społecznej

1. Szkoleniowe, doradcze i warsztatowe 

działania w zakresie promocji 

przedsiębiorczości i rozwoju postaw 

przedsiębiorczych
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