
L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Gmina Powiat Kwota dofinansowania
Całkowitą wartość 

projektu
Opis projektu

1 Cezary Filip Florczak

Podjęcie i prowadzenie działaności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu 

studia fotografii 3D 360

Więcbork sępoleński 60 000,00 78 463,75

W ramach operacji zostaną zakupione: drukarka 

do zdjęć amatorskich, ksero, program do 

sprzedaży, platforma obrotowa do zdjęć 3D 360, 

aparat fotograficzny, laptop.

2 Adam Gerard Mikulski

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na produkcji 

wyrobów ceramicznych

Grudziądz grudziądzki 60 000,00 67 355,73

Operacja polega na przystosowaniu 

pomieszczenia do prowadzenia działaności 

gospodarczej, oraz zakupie pieca do wypalania 

ceramiki oraz gliny, walcarki do gliny, stołu oraz 

ławek.

3 Sylwia Studzińska

Utworzenie i prowadzenie działalności 

gospodarczej zajmującej się tatuażem, grafiką 

i rysunkiem

Wąbrzeźno wąbrzeski 67 744,00 59 718,73

W ramach operacji zostaną zakupione m. in. 

maszynka do wykonywania cieni, lini konturu, 

hydrauliczny fotel, wyposażenie pomieszczenia 

oraz sprzęt komputerowy. 

4
Tomasz Edward 

Samplacki 

Utworzenie i prowadzenie działaności 

gospodarczej w zakresie obróbki kamienia
Ryńsk wąbrzeski 67 744,00 88 606,30

W ramach operacji zostaną zakupione: piła do 

cięcia kamienia, piaskarka, kompresor tłokowy, 

polerka/szlifierka, pltoer tnący oraz lampa do 

oświetlenia placu.

5
Katarzyna Maria 

Miszewska

Utworzenie i prowadzenie działąlności 

gospodarczej świadczącej usługi fryzjerskie 

oraz barberskie

Wąbrzeźno wąbrzeski 67 744,00 55 846,16

W ramach operacji zostaną wykonane prace 

adaptacyjne pomieszczenia na salon wraz z 

zakupem wyposażenia

6 Monika Olga Rykowska

Utworzenie działalności gospodarczej w 

zakresie świadczenia usług weterynaryjnych 

oraz zakup niezbędnego sprzętu

Sępólno 

Krajeńskie
sępoleński 60 000,00 60 038,45

Operacja polega na zakupie wyposażenia niezb 

edengo do prowadzenia działalności 

gospodarczej w zakresie śwaidczenia usług 

weterynaryjnych

383 232,00 410 029,12

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

Razem

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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1

indywidualna Praktyka 

Stomatologiczno-

Implantologiczna               

dr n med. Izabela 

Wiśniewska-Wołcz

Rozwijanie działalności gospodarczej w 

zakresie usług stomatologicznych
Żnin żniński 96 400,00 160 000,00

W ramach operacji zostanie zakupiony aparat 

pantomograficzny.

2

Monika Rygielska 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowe

Rozwój firmy Monika Rygielska PUH poprzez 

wdrożenie nowej, innowacyjnej usługi 

czyszczenia i konserwacji układów 

wentylacyjnych

Wielka 

Nieszawka
toruński 82 691,00 119 842,96

W ramach operacji zostaną zakupione: zestaw 

czyszcząco-dezynfekujący, komputer do 

projektowania i kosztorysowania, 

oprogramowanie kosztorysowe, ploter.

3
Michał Kaluska 

MKCOLOR

Zakup innowacyjnej maszyny poligraficznej 

dla firmy MKCOLOR

Nakło nad 

Notecią
nakielski 140 817,00 290 345,39

Operacja polega na zakupie plotera stołowego 

UV, który będzie służył do świadczenia usług w 

zakresie: nadruku na szkle, płycie PCV 5 mm, 

banerze, folii, płycie kompozytowej.

319 908,00 570 188,35

1 Gmina Dębowa Łąka 

Wyposażenie ogólnodostępnych ośrodków 

mających na celu szerzenie lokalnej kulturyi 

dziedzictwa na terenie Gminy Dębowa Łąka

Dębowa Łąka wąbrzeski 31 815,00 52 069,12

Operacja będzie polegać na zakupieniu sprzętu 

AGD, RTV i wyposażenia pomieszczeń dla 5 

świetlic wiejskich oraz trzech bibliotek na terenie 

Gminy Dębowa Łąka. Zakupiony sprzęt jest 

niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 

świetlic i bibliotek. Będzie użytkowany podczas 

wyjazdów na pokazy, dożynki, promocję kuchni 

regionalnej, podczas festynów wiejskich.

31 815,00 52 069,12

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwój działalności gospodarczej

Razem

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Razem



1 Gmina Bukowiec              

Budowa pomieszczenia technicznego, 

utwardzenie placu i wymiana kamer w parku 

wiejskim w miejscowości Bukowiec

Bukowiec świecki 81 354,00 128 059,30

Realizacja przedsięwzięcia będzie stanowiła 

uzupełnienie już istniejącej infrastruktury 

wykorzystywanej na potrzeby rekreacji, turystyki 

i kultury.  Operacja będzie polegała na budowie 

pomieszczenia technicznego o powierzchni 

zabudowy 20,00 m2 (obiekt wolnostojący 

posadowiony na płycie fundamentowej, o 

konstrukcji murowanej, konstrukcji dachu 

drewnianej), montażu (wymianie istniejących) 

kamer zewnętrznych monitoringu (7 sztuk) oraz 

utwardzeniu placu przed muszlą koncertową o 

powierzchni 220 m2 (wykonanie nawierzchni 

przed sceną plenerową). 

81 354,00 128 059,30

RAZEM 816 309,00 1 160 345,89

lipiec 2019 r.

Opracowanie: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim

Razem


