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Lokalna Grupa Działania      

„Gminy Powiatu 
Świeckiego”

świecki Świecie
Wsparcie inwestycyjne dla mikro i 

małych przedsiębiorstw
4 285 714,29 3 000 000,00

Projekt grantowy wspierający rozwój inwestycyjny 50 mikro i małych przedsiębiorstw, mających siedzibę na obszarze LSR, z 
wyłączeniem miasta Świecie, celem ożywienia społeczno-gospodarczego obszaru LSR. Potrzeba realizacji projektu grantowego 
wynika 
z konieczności polepszenia sytuacji gospodarczej na obszarze LGD oraz niwelowania licznych barier utrudniających sprawny 
rozwój mikro i małych firm. 
Łączna wartość dofinansowania projektu grantowego wynosi 3 000 000,00 zł. 
Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia (zgodne z Planem Działania): 
- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 50 szt.; 
- Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach - 50 osób; 
- Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 25 szt.; 
- Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 25 szt.
Maksymalna wartość grantu w ramach projektu objętego grantem wynosi 100 000,00 zł.
Dzięki wsparciu grantowemu, połączonemu z dobrym dostępem do informacji 
o możliwościach wsparcia, prostej dokumentacji projektowej oraz pomocy (ze strony LGD) niezbędnej do jej uzupełnienia, mikro i 
małe przedsiębiorstwa pozyskają atrakcyjne środki finansowe na realizację projektów inwestycyjnych poprawiających 
konkurencyjność przedsiębiorstwa, związanych z unowocześnieniem sposobu działania jak i ofert. 
Projekty objęte grantem skutecznie wpłyną na powstawanie nowych miejsc pracy we wspieranych mikro i małych 
przedsiębiorstwach oraz wdrażanie nowych lub ulepszonych produktów/usług.

2
Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania Dorzecza 
Zgłowiączki

włocławski Choceń
Projekty grantowe Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach osi 7”
1 178 294,12 1 001 550,00

Projekt pod nazwą Projekty grantowe Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w ramach osi 7 skierowany 
jest dla mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 
tj. gmin Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Lubień Kujawski, Izbica Kujawska, Fabianki, Lubanie, 
Lubraniec, Kowal, Włocławek i Miasto Kowal. 
Projekty będą wybierane i oceniane przez Radę LGD w oparciu o jej regulamin, procedury wyboru i oceny grantobiorców z 
zastosowaniem kryteriów wyboru grantobiorców.
Projekt grantowy będzie realizowany wyłącznie na obszarze LSR. Celem projektu jest wsparcie finansowe istniejącej 
przedsiębiorczości na obszarze LSR
Projekt grantowy jest zgodny z celami LSR – projekt wpisuję się w cel ogólny 1 jakim jest Wspieranie przedsiębiorczości oraz 
podniesienia kompetencji aktywności zawodowej społeczności objętej LSR, jest zgodna z celem szczegółowymi 1.1. Wsparcie 
finansowe procesu powstania firm oraz rozwoju istniejącej przedsiębiorczości na obszarze LGD. 
Planowane jest podpisanie 20 umów z przedsiębiorcami.
Stowarzyszenie planuje ogłosić 2 nabory wniosków, pierwszy nabór w drugiej połowie 2018 roku i drugi nabór w drugiej połowie 
2019 roku. Poziom wnioskowanego dla grantobiorcy wsparcia ustala się maksymalnie do 85 % wydatków kwalifikowalnych na 
poziomie grantu, zgodnie z kwotą określoną w SzOOP.
Maksymalna wysokość jednego grantu w ramach projektu grantowego wynosi 100 000,00 zł.
W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki wynikające z SzOOP:
 produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe – 20 szt. oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
– 20 szt.
 rezultatu: Liczba nowych produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10 szt. oraz Liczba udoskonalonych 
produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10 szt.
Planowany termin osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu to 31 grudnia 2021 r.

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                                                                  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                              

Toruń, 18.04.2018 r.                                                                                                   
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„Stowarzyszenie Lokalna 
Grupa Działania Gmin 
Dobrzyńskich Region 

Północ”

rypiński Rypin
 „Ożywienie społeczne i gospodarcze na 
obszarze objętym LSR poprzez wsparcie 

mikro i małych przedsiębiorstw”
2 352 941,18 2 000 000,00

Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ obejmuje 6 gmin: gminy wiejskie: 
Wąpielsk, Rypin, Skrwilno, Rogowo, Brzuze oraz Miasto Rypin. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy 
związane głównie z wysokim bezrobociem, względnie niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości, słabo rozwiniętym sektorem mikro i 
małych przedsiębiorstw, małą dynamiką rozwoju przedsiębiorstw i niską innowacyjnością firm.
Celem projektu jest ożywienie społeczno-gospodarcze na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju, szczególnie poprzez 
rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost zatrudnienia.
Operacja ma służyć wsparciu inwestycyjnemu mikro i małych przedsiębiorstw poprzez: rozbudowę przedsiębiorstwa; rozszerzenie 
zakresu działania przedsiębiorstwa; działania mające na celu dokonywanie zasadniczych zmian produkcji bądź procesu 
produkcyjnego, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów/ usług; zmianę stosowanych rozwiązań 
produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych; zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę sposobu świadczenia usługi.
Projekt przyczyni się do realizacji Celu ogólnego 1., zdefiniowanego w LSR jako - Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost 
zatrudnienia na obszarze "Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r., celu 
szczegółowego 1.1 – Poprawa warunków rozwoju dla powstawania nowych miejsc pracy na obszarze "Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ" do 2023 r., oraz przedsięwzięcia 1.1.2. Wsparcie inwestycyjne dla mikro i 
małych przedsiębiorstw. Projekt zakłada, iż wsparcie otrzyma 20 mikro i małych przedsiębiorstw z obszaru działania LSR.
W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:
-        produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe – 20 szt., Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
– 20 szt. oraz Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji (RLKS) – 2 szt.
-        rezultatu: Liczba nowych produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10 szt., Liczba udoskonalonych produktów 
/ usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 10 szt. oraz Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI8) (RLKS) – 
20 szt.
Planowany termin osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu to 31 grudnia 2021 r.

4
Stowarzyszenie "Lokalna 

Grupa Działania Pojezierze 
Brodnickie"

brodnicki Karbowo

„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 
Stowarzyszenia "Lokalna Grupa 
Działania Pojezierze Brodnickie"”

5 882 352,94 4 999 999,99

Zgodnie z założeniami RPO WK-P dla projektów grantowych w ramach Osi 7. grupę docelową/ostatecznymi odbiorcami wsparcia 
będą mikro i mali przedsiębiorcy z obszaru objętego LSR. Granty będą udzielane zgodnie z Typem projektu 2 - Wsparcie 
inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw.
W ramach realizacji projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch naborów wniosków na projekty grantowe dla grantobiorców w 
latach 2018 i 2019. Pierwszy w 2018 r. na do wysokości alokacji 3 300 000,00 zł, a drugi w 2019 r. do wysokości alokacji 1 699 
999,99 zł. Maksymalna wysokość jednego grantu w ramach projektu grantowego wynosi 100 000,00 zł.
Projekt przyczyni się do realizacji celu ogólnego 1. zdefiniowanego w LSR jako Rozwój przedsiębiorczości i różnicowanie 
działalności gospodarczej na obszarze LSR, celu szczegółowego 1.2. Wsparcie w podejmowaniu nowej aktywności gospodarczej, 
oraz przedsięwzięcia 1.2.3. Rozwój przedsiębiorczości, dywersyfikacja źródeł dochodu.
W ramach realizacji projektu zostaną osiągnięte wskaźniki wynikające z SzOOP:
 produktu: Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie finansowe – 66 szt. oraz Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
– 66 szt.
 rezultatu: Liczba nowych produktów / usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 66 szt.
Planowany termin osiągnięcia zakładanych wskaźników produktu i rezultatu to 31 grudnia 2020 r.

5
Stowarzyszenie „NASZA 

KRAJNA”
sępoleński

Sępólno 
Krajeńskie

„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność 

Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie NASZA KRAJNA - 

rozwój przedsiębiorczości”

3 348 792,69 2 344 154,88

Projekt zakłada wsparcie istniejących na obszarze LSR mikro i małych przedsiębiorstw w postaci grantów dofinansowujących 
inwestycje. Projekt zakłada, że wsparcie otrzyma 34 mikro i małych przedsiębiorców na inwestycję o wartości minimum 10 000,00 
zł, maksymalnie 100 000,00 zł.
W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie dwóch konkursów. Pierwszy w II kwartale 2018 r. z kwotą alokacji 827 348,80 
zł. Drugi w III kwartale 2019 r. z kwotą alokacji 1 516 806,10 zł.
Wskaźniki zakładane w projekcie to:
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - minimum 34; 
- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje - minimum 34;
- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach o 10 osób;
- liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10;
- liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10.
Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowane problemy na obszarze realizacji LSR głównie z wysokim bezrobociem, małą liczbą 
miejsc pracy i stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsiębiorczości. Celem projektu jest wzrost aktywności społeczności lokalnej 
czego efektem końcowym będzie ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarze LGD Stowarzyszenie NASZA KRAJNA.
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 WOJEWÓDZKI SZPITAL 
DLA NERWOWO I 

PSYCHICZNIE CHORYCH 
IM. DR JÓZEFA 

BEDNARZA W ŚWIECIU

świecki Świecie

„Poprawa efektywności energetycznej 
obiektu użyteczności publicznej poprzez 
termomodernizację budynków ochrony 
zdrowia Wojewódzkiego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr 
Józefa Bednarza w Świeciu – etap II”

8 270 845,66 6 971 148,06

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja pięciu budynków znajdujących się na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych im. dr Józefa Bednarza: budynku nr 5, 6, 7, 16 oraz kompleksu nr 9, 10 i 11. W budynku nr 5, 6, 7 i 16 w 
ramach wykonywanych prac termomodernizacyjnych przewiduje się m. in.: ocieplenie dachu z wymianą pokrycia dachowego/ 
ocieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją z wymianą pokrycia dachowego, ocieplenie ścian zewnętrznych od wewnątrz, wymianę 
stolarki okiennej i drzwiowej, budowę systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach kondygnacji 
naziemnych, modernizację systemu przygotowania c.w.u. (wymiana instalacji, montaż systemu kolektorów słonecznych - bud. 5, 6 i 
7), modernizację systemu grzewczego (wymiana instalacja c.o. w tym montaż grzejników z zaworami termostatycznymi, izolacja 
przewodów zgodnie z WT). W kompleksie budynków nr 9,10 i 11 - ocieplenie dachów budynków nr 9 i 11 oraz stropodachu 
drewnianego budynku nr 10, wymianę instalacji c.w.u., wymianę okien w ramach stalowych na okna w ramach drewnianych, 
ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 10 od zewnątrz, wymianę drzwi wejściowych stalowych, ocieplenie ścian zewnętrznych 
od wewnątrz (elewacje zabytkowe), ocieplenie ścian zewnętrznych budynku nr 11 (parter) od wewnątrz (elewacje zabytkowe), 
wymianę okien w ramach drewnianych na oknach w ramach drewnianych, ocieplenie podłogi na gruncie, ocieplenie stropodachu 
budynku nr 10, wymianę drzwi drewnianych, wymianę okien połaciowych, modernizację systemu grzewczego. 

7 Gmina Warlubie świecki Warlubie
„Równanie szans – rozbudowa budynku 

o oddział dziecięcy przedszkolny w 
Wielkim Komorsku”

457 282,00 388 689,70

Przedmiotem projektu jest budynek Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku (rozbudowany w efekcie realizacji niniejszego 
przedsięwzięcia o oddział dziecięcy przedszkolny), który położony jest przy ul. Grudziądzkiej 3, na działce nr 365 w obrębie 
ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie w gminie wiejskiej Warlubie, powiecie świeckim, województwie 
kujawsko-pomorskim. Działania podejmowane w niniejszym projekcie to utworzenie miejsc przedszkolnych+ 47 dla dzieci w wieku 
3-6 lat (25 dziewczynek i 22 chłopców), przez dobudowanie  budynku przedszkola w Wielkim Komorsku do budynku Szkoły 
Podstawowej, który wejdzie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego.
Głównym celem tak zaprojektowanego projektu jest zatem poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, 
przez co nastąpi poprawa warunków kształcenia na terenie Gminy Warlubie.
Produktami projektu będą:
- Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej [szt]–1szt.
- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 47 osoby

25 776 222,88 20 705 542,63

opracowanie

kwiecień 2018

Razem:

Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski 


