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Przykłady inicjatyw zrealizowanych we współpracy z Lokalnymi Grupami 

Działania przy wykorzystaniu środków unijnych w ramach instrumentu 

„Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność” 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) 

 

 

 

Centrum Akceptacji i Aktywności 

Społecznej w Paterku (powiat nakielski) 

to dawny budynek szkoły, któremu 

nadano nowe funkcje społeczne. Gmach 

po modernizacji jest w całości 

dostosowany do osób starszych i osób z 

niepełnosprawnościami. W Centrum 

znalazły swoje miejsce trzy instytucje: 

Środowiskowy Dom Samopomocy, 

Warsztat Terapii Zajęciowej, Dzienny 

Dom Pobytu.  

 

Grantobiorca: powiat nakielski 

Dofinansowanie: 3 062 420,04 zł zł 

Za pośrednictwem: LGD „Partnerstwo 

dla Krajny i Pałuk” 

 

 

 

 

 

 

 



 

"Miasteczko rekreacji i ruchu 

drogowego" to projekt zrealizowany w 

Kończewicach (powiat toruński). 

Zadanie polegało na zagospodarowaniu 

na cele aktywizacji społecznej 

przestrzeni zdegradowanej w postaci 

nieużytkowanego terenu, na którym 

wcześniej prowadzono działalność 

rolniczą. W miejscu tym powstało m.in. 

miasteczko rowerowe, boisko do piłki 

plażowej i obiekty małej architektury. 

Grantobiorca: Gmina Chełmża 

Dofinansowanie: 572 626,49 zł 

Za pośrednictwem: LGD „Ziemia 

Gotyku”  

 

 

 

 

 

W Chrośnie (powiat inowrocławski) zrealizowano 

projekt modernizacji zabytkowego wiatraka, dzięki 

czemu możliwa stała się realizacja w nim działań 

aktywizacyjnych dla osób wymagających wsparcia. 

Obiekt ma spełniać również rolę siedziby spółdzielni 

socjalnej oraz miejsca integracji wielopokoleniowej. 

Jest to element przyjętego przez Gminę Kruszwica 

programu rewitalizacji.  

Grantobiorca: Gmina Kruszwica 

Dofinansowanie: 798 617,43 zł 

Za pośrednictwem: LGD „Czarnoziem na Soli” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS) 

 

 

Chorągiew Kujawsko Pomorska przy 

wsparciu dofinansowania 

zrealizowała projekt „Instruktorski 

Klub Seniora”. Dzięki warsztatom 

psychologicznym, artystycznym oraz 

zajęciom turystyczno-

krajoznawczym, kulturalno–

oświatowym i twórczym swoją 

aktywność poniosło 25 

niesamodzielnych osób powyżej 60 

roku życia. 

 

Grantobiorca: ZHP Hufiec 

Bydgoszcz Miasto 

Dofinansowanie: 49 705,00 zł 

Za pośrednictwem: LGD "Dwie 

Rzeki” 

 

 

 

Środki przekazane w ramach 

projektu „Akademia mamy” 

pozwoliły na utworzenie grupy 

wsparcia dla mieszkanek 

Inowrocławia wychowujących 

niepełnosprawne dzieci. Kobiety 

uczestniczyły w warsztatach i 

szkoleniach tematycznych, zajęciach 

psychologicznych, sportowych oraz 

mogły skorzystać z wsparcia 

dietetyka i prawnika.  

Grantobiogrca: Stowarzyszenie 

„Małe Rzeczy” z Inowrocławia 

Dofinansowanie: 50 000, 00 zł 

Za pośrednictwem: LGD 

Inowrocław 

 

 

 



W ramach projektu „ALPAKI - 

TERAPEUCIAKI” osoby z 

niepełnosprawnościami miały 

okazję uczestniczyć w 

alpakoterapii, czyli coraz 

popularniejszej metodzie 

rehabilitacji z wykorzystaniem 

zwierząt.  

Grantobiorca: Wąbrzeskie 

Stowarzyszenie Pomocy 

Dzieciom Specjalnej Troski 

Dofinansowanie: 50 000, 00 zł 

Za pośrednictwem: LGD Ziemia 

Wąbrzeska 

 

 

 

Dzieci i młodzież z rodzin znajdujących 

się w trudnej sytuacji, dzięki 

dofinansowaniu mogły uczestniczyć w 

zajęciach, podczas których stworzyły 

Ogród Społeczny „Wolna Wisła”. 

Projekt polegał na tym, aby wspólnie 

zadbać o kawałek ziemi, być bliżej 

natury i czerpać radość z wykonanej 

pracy. 

Grantobiorca: Stowarzyszenie „Wolna 

Wisła”  

Dofinancowanie: 43 576,25 zł 

Za pośrednictwem: LGD „Dla Miasta 

Torunia”                                      

 

 

W ramach grantu „Teatr jako forma stymulacji społecznej” 

młodzi uczestnicy pod hasłem „Robimy sztukę” stworzyli swój 

własny spektakl i zrealizowali go, od napisania scenariusza, przez 

wykonanie scenografii, obsługę techniczno-muzyczną i 

dźwiękową, aż po sam występ na scenie. Premiera sztuki odbyła 

się w Spółdzielni Socjalnej Klub Artystyczny CUMA w Chełmży.  

Grantobiorca: Spółdzielnia Socjalna Klub Artystyczny CUMA  

Dofinansowanie: 50 000,00 zł 

Za pośrednictwem: LGD Ziemia Gotyku 

 



Gmina Chełmno zorganizowała projekt 

„Centrum Aktywności Lokalnej”, 

który umożliwił 33 uczestnikom udział 

w zajęciach sportowo-rekreacyjnych i 

edukacyjnych oraz warsztatach 

medycznych, kulinarnych i, cieszących 

się dużym zainteresowaniem dzieci i 

młodzieży, warsztatatach z robotyki. 

Grantobiorca: Gmina Chełmno   

Dofinansowanie: 49 985, 00 zł 

Za pośrednictwem: LGD „Vistula-

Terra Culmensis – Rozwój przez 

Tradycję” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 

 

W miejscowości Niedźwiady (powiat nakielski) funkcjonuje Centrum Astronomiczno-Kulturalno-

Dydaktyczne. Obiekt powstało, dzięki rozbudowie istniejącego obserwatorium i będzie służyć zaspokajaniu 

potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności oraz edukacji dzieci i młodzieży.  

Grantobiorca: Gmina Szubin  

Dofinansowanie: 1 394 546,37 zł 

Za pośrednictwem: LGD Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 

 

 

 

 

Opracowanie:  

Wydział Koordynacji RLKS i  

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego 

 

Lipiec 2021 r. 

 

 

 

 

 


