
 Wnioskodawca Nazwa LGD Gmina Powiat Tytuł projektu
Wartość 

dofinansowania (zł)
Opis projektu

Michał Tomasz Sadowski

Stowarzyszenie 

"Lokalna Grupa 

Działania Pojezierze 

Brodnickie"

Osiek brodnicki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez zakup sprzętu w 

celu świadczenia usługi polegającej na 

obsłudzie muzycznej i artystycznej 

imprez okolicznościowych 

                    100 000 zł 

Działalność polegać będzie na świadczeniu usług z zakresu oprawy 

muzycznej i wizualnej imprez, spotkań i różnego rodzaju imprez 

okolicznościowych. Usługi muzyczne, tj.  na żywo łączone z obsługą DJ-ską 

wraz oprawą wizualną (dekoracja światłem), a także usługi nagrania 

studyjnego.

Elżbieta Muszyńska

Lokalna Grupa 

Działania "Trzy 

Doliny"

Dobrcz bydgoski

Powstanie nowej działalności 

gospodarczej w postaci gabinetu 

holistycznej terapii żywieniowej wraz z 

naturopatią i fitoterapią na obszarze 

LGD „Trzy Doliny”

                    100 000 zł 

W ramach realizacji projektu będą świadczone usługi konsultacji 

dietetycznych oraz poradnictwa zdrowotnego, z wykorzystaniem nowych 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w postaci platformy Teams, 

webinariów, spotkań on-line, co ułatwi kontakt z pacjentem, oprócz tego 

świadczone będą również  mobilne usługi. Nowa koncepcja projektu - 

połączenie usługi dietetyka, naturopaty i ziołolecznictw w sposób zdalny i 

wirtualny on-line, jest nowym sposobem organizacji świadczenia usług 

gabinetu holistcznego żywiena, dotychczas jeszcze nie stosowanym na 

obszarze LGD.

Przemysław Pilarski

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Dolina 

Drwęcy”

Radomin
golubsko-

dobrzyński

Podjęcie działalności gospodarczej 

polegającej na organizacji eventów w 

plenerze

                       50 000 zł 

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione urządzenia do organizacji 

eventów w sali, w lokalu wskazanym przez klienta i w plenerze, m.in. 

napisy podświetlane, ścianka i altana ślubna, wytwornica dymu, fotobudka 

i inne. Proponowane usługi to różnego rodzaju imprezy okolicznościowe, tj. 

szkolenia firmowe, śluby w plenerze w dowolnym miejscu, imprezy 

urodzinowe, itp. oraz zadbanie o pomysłowy wystrój sal. Promocja na 

stronie internetowej.

Adam Michał Wasicki

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Dolina 

Drwęcy”

Golub-Dobrzyń
golubsko-

dobrzyński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie mobilnych 

usług zagospodarowania terenów zieleni

                       50 000 zł 

 Utworzenie nowej mobilnej działalności gospodarczej świadczącej usługi 

pielęgnacji terenów zielonych, np. pielęgnacja przydomowych ogrodów,  

zakladania ogrodów- tworzenie nowych aranżacji, cięcie i usuwanie 

zbędnych zadrzewień, nowe nasadzenia, prace porządkowe, itp.

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Podejmowanie działalności gospodarczej 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 



Krzysztof Caban

Stowarzyszenie LGD 

"Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Topólka radziejowski

Podjęcie działalności gospodarczej 

świadczącej innowacyjne usługi 

budowlane

                    100 000 zł 

W ramach realizacji operacji powstanie firma remontowo-budowlana 

oferująca usługi budowlane najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach. 

Powstanie  firmy przyczyni się do konkurencyjności obszaru LGD i jego 

rozwoju gospodarczego. Na potrzeby działalności gospodarczej zostaną 

zakupione niezbędne maszyny i narzędzia. Firma wdroży na rynek 

regionalny nowe usługi, tj. kamienne dywany,  usługę cięcia cegły na płytki 

dekoracyjne, które mogą być pomysłem na ścianę łączącą styl nowoczesny 

z industrialnym.  

Ireneusz Gumiński

Stowarzyszenie LGD 

Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ

Rypin rypiński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej oferującej usługi 

posadzkarskie, parkieciarskie i 

wykończeniowe

                    100 000 zł 

W ramach realizacji projektu będą wykonywane usługi z zakresu renowacji 

i konserwacji podłóg i posadzek z różych materiałów oraz szeroko pojęte 

usługi wykończeniowe, tj. układanie płytek, malowanie, drobne prace 

remontowe.

Kinga Stanisława Zmarzły

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region 

Północ

Skrwilno rypiński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie uruchomienia 

zakładu stolarskiego

                    100 000 zł 

 Planowana operacja ma charakter innowacyjny. Firma będzie oferować 

produkty wykonane z drewna impregnowanego naturalnymi metodami. 

Projektowane i wykonywane  na zamówienie klienta, np. zestawów mebli, 

altany, sauny, balie ogrodowe itp; i dostosowane do idywidualnych potrzeb 

użytkowników. W trosce o środowisko naturalne zostanie zakupiony 

odciąg do trocin o wysokich parametrach oczyszczania powietrza.

Jakub Komakowski

Stowarzyszenie LGD 

Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ

Wąpielsk rypiński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług stolarstwa tradycyjnego oraz 

stolarki budowlanej

                    100 000 zł 

Utworzenie działalności gospodaczej, świadczącej usługi stolarki 

wewnętrznej i zewnętrznej oraz renowację starych mebli. Wpisując się w 

proekologiczne trendy, starym meblom nadawanie nowego życia, aby 

mogłu służyć dłużej, oraz wprowadzenie na rynek produktów łączących 

lokalne tradycje, ludowe wzornictwo oraz mebli artystycznych. Cały projekt 

zakłada wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym, poprzez zakup urządzeń energooszczędnych, ograniczenie 

zużycia materiału, ograniczenie emisję i produkcji śmieci, a z odpadu 

poprodukcyjnego planowane jest wytwarzanie pelletu.

Dagmara Kuzimkowska 

reprezentowana przez 

pełnomocnika  Agnieszkę 

Krauzę

Stowarzyszenie LGD 

Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ

Wąpielsk rypiński

Podjęcie działalności gospodarczej 

polegającej na wykonywaniu mobilnych 

usług kosmetycznych

                    100 000 zł 
W ramach realizacji projektu zostaną zakupione niezbędne urzadzenia na 

potrzeby świadczenia mobilnych usług kosmetycznych.  



Joanna Piotrowska

Stowarzyszenia LGD 

Gmin Dobrzyńskich 

Region Północ

Rogowo rypiński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie mobilnych 

usług czyszczenia, ozonowania i 

pielęgnacji terenów zielonych

                    100 000 zł 

W ramach działalności gospodarczej w powiecie rypińskim, będą 

świadczone mobilne usługi czyszczenia za pomocą sprzętów 

wykorzystujących ekologiczne rozwiązania (tj. myjką parową, odkurzaczem 

parowym), ozonowanie, tj. (likwidacja alergenów, drobnoustrojów, itp.)  

oraz pielęgnacja terenów zielonych.  Proponowane technologie czyszczące 

z wykorzystaniem profesjonalnych urządzeń, pozytywnie działające na  

środowisko naturalne, bez substancji zanieczyszczających, znacznie 

ograniczające składowanie odpadów boodegradowalnych, a także 

promowanie działań i zachęcanie klientów do wykorzystywania kompostu 

przy pielęgnacji roślin. 

Mirosław Bernard Jakób

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Bukowiec świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie wynajmu 

sprzętu budowlanego

                       70 000 zł 

 W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony niezbędny sprzęt 

budowlany (rusztowania, zagęszczarka, agregat prądotwórczy) oraz 

przyczepka samochodowa do przewozu tego sprzętu. Beneficjent 

zaplanował zakup ageratu prądtwórczego, który emituje mniej szkodliwych 

spalin, co pozytywnie wpłynie na ochronę środowiska, oraz służy 

przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym.

Kamila Julita Łobocka

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Jeżewo świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej dotyczącej świadczenia 

usług związanych z diagnozą oraz 

terapią wśród dzieci i dorosłych

                       70 000 zł 

W ramach realizacji operacji  świadczone będą usługi związane z diagnozą 

oraz terapią logopedyczną, neurologopedyczną oraz terapią integracji 

sensorycznej wśród dzieci i młodzieży.

Blanka Wielowiejska

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Pruszcz świecki

Podjęcie i  prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług 

cukierniczych

                       70 000 zł 

W ramach realizacji projektu zostaną zakupione sprzęty i urządzenia 

pozwalające na wykonywanie tortów i innych słodkości z wykorzystaniem 

produktów lokalnych, tj. konfitury z Nadwiślańskiej Chaty z Luszkowa oraz 

powideł z Dolnej Doliny Wisły z Gruczna. Ponadto, oprócz tradycyjnych 

tortów i ciast, będą wypiekane ciasta bezglutenowe, wegańskie, bez 

laktozy i inne wg woli i potrzeb klienta.

Lucyna Szatkowska

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Świekatowo świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług pomocy psychologicznej i 

psychoonkologicznej

                       70 000 zł 

Świadczenie usług w zakresie profesjonalnej pomocy psychologicznej i 

psychoonkologicznej wykonywanej bezpośrednio u pacjenta.  Rozwój 

przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej na 

obszarze LGD.



Emilia Wołoszyn

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Bukowiec świecki

Podjęcie i prowadzenie  dzialalności 

gospodarczej w zakresie  zajęć 

edukacyjno-terapeutyczno-

rekreacyjnych w miejscowości Polskie 

Łąki

                       70 000 zł 

W gminie Bukowiec podjęta będzie działalność świadcząca usługi zajęć 

edukacyjno-terapeutyczno-rekreacyjnych dla ludzi w różnym wieku. 

Umożliwi to spędzanie wolnego czasu rodzinom i osobom indywidualnym 

w otoczeniu zieleni i zwierząt. Na potrzeby działalności zostanie zakupiona 

Jurta mongolska (innowacyjność projektu), która w ekologiczny i 

bezpieczny sposób, pozwoli na organizowanie zajęć bez względu na 

pogodę, przywracając harmonię, łagodząc stres dodając pozytywnej 

energii.

Natalia Murawska

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Dragacz świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na stworzeniu 

salonu fryzjerskiego w  Dolnej Grupie

                       70 000 zł 

W ramach realizacji projektu powstanie salon fryzjerski, którego 

właścicielka, pełna pasji będzie świadczyć usługi fryzjerskie, tj. pielęgnacji, 

strzyżenia i czesania oraz promować i kultywować lokalną kulturę, tradycję 

i historię regionu poprzez promowanie ozdób kociewskich, tj. wianki, 

piękne plecionki, biżuterię, ozdoby ślubne i okazyjne.

Marcin  Tomasz 

Mielcarski

Lokalna Grupa 

Działania "Zakole 

Dolnej Wisły"

Zławieś Wielka toruński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie produkcji i 

usług stolarskich

                       70 826 zł 

Profil działalności gospodarczej zakłada mobilne usługi prac stolarskich, 

głównie z  zakresu architektury ogrodowej z dbałością o środowisko 

naturalne poprzez ograniczenie emisji spalin, budowę solidnych mebli z 

wytrzymałego surowca (drewno KVH) oraz stosowanie  bezpiecznych - 

nieemitujacych szkodliwych substancji stosowanych do zabezpieczania i 

impregnacji drewna, opartych na produktach naturalnego pochodzenia. 

               1 390 826 zł 

Wnioskodawca Nazwa LGD Gmina Powiat Tytuł projektu
Wartość 

dofinansowania
Opis projektu

Gmina Świecie 

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu Świeckiego" 

Świecie świecki Budowa placu zabaw w Sulnówku 103 541 zł

Budowa placu zabaw w bezpośrednim sąsiedztwie świetlicy wiejskiej 

przyczyni się do podniesienia atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój 

infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Ogólnodostępna i 

zmodernizowana infrastruktura służyć będzie integracji spłecznej, z uwagi 

na planowaną tam atrakcyjną i szeroką ofertę wydarzeń, m.in. festynów, 

spotkań, koncertów,  imprez cyklicznych i okazjonalnych.

Gmina Dębowa Łąka

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Ziemia 

Wąbrzeska

Dębowa Łąka wąbrzeski

Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury 

rekreacyjnej poprzez budowę Ogródka 

Jordanowskiego w miejscowości Wielkie 

Radowiska

81 457 zł

Dzięki realizacji operacji powstanie ogólnodostępna przestrzeń rekreacyjna 

w miejscowości Radowiska, służąca zaspokojeniu potrzeb społeczności 

lokalnej oraz integracji społecznej. Budowa Ogródka Jordanowskiego 

przyczyni się do wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu.

Rozwijanie działności gospodarczej /inne własne 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    



 PROEX PACK Sp. z o.o.  

Dagmara Troska

Stowarzyszenie LGD 

Dorzecza Zgłowiączki
Brześć Kujawski włocławski

Rozwój działalności gospodarczej 

poprzez zakup urządzenia: 3-

warstwowej linii do rozdmuchiwania 

folii do produkcji folii dla branży food

150 000 zł

W ramach realizacji projektu zostanie zakupione urządzenie do produkcji 

folii dla branży spożywczej.  Dodatkowym atutem tego rodzaju folii o 

lepszych parametrach jakościowych jest fakt, że może ona zostać 

przeznaczona również dla branży meblowej, budowlanej i automitive.

334 998 zł

SUMA 1 725 824 zł

Styczeń 2023 r.

Przygotował: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich


