
L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Gmina Powiat
Kwota 

dofinansowania

Całkowitą wartość 

projektu
Opis projektu

1
Magdalena Maria 

Chojnowska

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

prowadzenia Bawialni z kawiarnią i zakup 

niezbędnego sprzętu

Wąbrzeźno wąbrzeski 60 000,00 60 820,32

Remont lokalu, zakup sprzętu oraz wyposażenia 

umożliwi podjęcie i prowadzenie dzialalności 

gospodarczej.

2 Mateusz Babicz

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej dotyczącej wykonywania usług z 

wykorzystaniem koparko-ładowarki

Stolno chełmiński 60 000,00 51 553,90

Zakup koparko-ładowarki, przyczepy wraz z 

instalacją fotowoltaiczną, lampy budowlanej oraz 

komputera umożliwi podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej.

3
Paweł Stefan 

Frankowski

Podjęcie i prowadzenie dzialalności 

gospodarczej polegającej na świadczeniu 

usług budowlanych

Izbica 

Kujawska
włocławski 50 000,00 50 000,00

Zakup sprzetów i urządzeń budowlanych 

umożliwi podjęcie i prowadzenie dzialalności 

gospodarczej.

4 Sebastian Herman
Podejmowanie dzialalności gospodarczej w 

zakresie wypożyczalni sprzętu budowlanego
Drzycim świecki 50 000,00 52 150,81

Zakup sprzętu budowlanego umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

5
Marcin Patryk 

Pieściński

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie 

pomocy drogowej i autoholowania z 

wprowadzeniem na loklany rynek 

innowacyjnych usług i wykorzystaniem 

oświetlenia OZE

Piotrków 

Kujawski
radziejowski 100 000,00 136 646,70

Zakup lawety, fotowoltaicznego systemu 

zasilania oraz szkolenia BHP umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

6
Albert Krzysztof 

Mieszkowski

Podjęcie i prowadzenie dzialalności 

gospodarczej z zakresu produkcji grafiki, 

poligrafii i obróbki cyfrowej

Lubraniec włocławski 50 000,00 44 519,46
Zakup sprzętu i wyposażenia umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

7
Jakub Krzysztof 

Maleszewski

Podjęcie i prowadzenie dzialalności 

gospodarczej poprzez utworzenie 

nowoczesnego biura obsługi inwestycji

Świecie nad 

Osą
grudziądzki 60 000,00 63 047,61

Zakup sprzętu i wyposażenia umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

8 Agata Karłowska

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług rachunkowo-

księgowych na terenie gminy Stolno

Stolno chełmiński 60 000,00 51 346,69
Zakup sprzętu i wyposażenia umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

430 000,00 458 738,80

ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 25.04.2019 r. 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

Razem



1
Gmina Wąpielsk               

Wójt Dariusz Górski

Utworzenie ogólnodostępnych miejsc 

rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców i 

turystów w Gminie Wąpielsk

Wąpielsk rypińskim 137 358,00 215 870,02

W ramach planowanego zadania przewidziana 

jest utworzenie 4 nowych miejsc turystyczno – 

rekreacyjnych na terenie Gminy Wąpielsk. W 

miejscowości Ruszkowo, oraz w miejscowości 

Długie przewiduje się budowę wiaty – altany o 

pow. zab. 24 m², w miejscowości Radziki Duże  

oraz w miejscowości Wąpielsk projekt przewiduje 

budowę grilla betonowego o pow. zab. do 2,50 

m²

137 358,00 215 870,02

1

Parafia Rzymsko-

Katolicka p.w. 

Najświętszego Serca 

Pana Jezusa         

Proboszcz Rafał Bogus

,,Podtrzymywanie kultury i tradycji naszych 

przodków" w Gminie Obrowo na obszarze LSR
obrowo toruński 49 998,00 52 000,00

Operacja pn. "Podtrzymywanie kultury i tradycji 

naszych przodków" w Gminie Obrowo na 

obszarze objętym LSR obejmuje trzy 

przedsięwzięcia: rajd rowerowy  szlakiem 

zabytków na terenie Gminy Obrow, warsztaty 

oraz impreza plenerowa. Cała operacja zostanie 

przeprowadzona w roku 2019. Udział produktów 

lokalnych przyczyni się do promocji lokalnych 

produktów na terenie Gminy Obrowo oraz na 

oszarze objetym LSR.  

49 998,00 52 000,00

RAZEM 617 356,00 726 608,82

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych

Razem

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej                                                                        

Razem


