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

projektu
Opis projektu

1
Jarosław Ryszrd 

Metkowski

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej polegającej na prowadzeniu 

gospodarstwa opiekuńczego

Cekcyn tucholski 60 000,00 65 749,54

Operacja polega na dostosowaniu pomieszczeń 

oraz infrastruktury zewnętrznej do potrzeb 

uczestników przedsięwziecia oraz zakupie 

sprzętów i urządzeń niezbędnych do prowadzenia 

zajęć i wydawania posiłków jak również 

przygotowaniu strony internetowej z ofertą 

gospodarstwa, harmonogramem i terminami 

warsztatów weekendowych. Utworzenie 

gospodarstwa opiekuńczego kierującego swoje 

usługi do kilku grup docelowych. Główną grupą 

docelową jest grupa przebywajaca w 

gospodarstwie pięć dni w tygodniu po 8 godzin. 

Będą to osoby starsze i defaworyzowane. Pobyty 

wekendowe adresowane będą do aktywnych 

grup pasjonatów np. ćwiczacych jogę, nordick 

wallking, amatorów zdrowego odżywiania i 

uczestników warsztatów cochingowych oraz 

rozwoju osobistego.

2
Beata Maria Mendygrał-

Lewicka

Prowadzenie działalności gospodarczej dzięki 

utworzeniu gabinetu terapii sensorycznej na 

terenie LSR

Lipno lipnowski 75 000,00 121 110,04

Operacja polega na wykonaniu robót 

budowlanych, instalacji sanitarnych i 

elektrycznych oraz zakupie niezbędnego 

sprzętu.W gabinecie będą świadczone dwa 

rodzaje usług skierowane dla dzieci posiadających 

orzeczenia o niepełnosprawności (głównie ze 

spektrum autyzmu) oraz dzieci posiadające 

różnego rodzaju zaburzenia objawiające się 

problemami  ośrodkowego układu nerwowego. 

3 Dawid Kiełkowski

Utworzenie i prowadzenie działaności 

gospodarczej świadczącej usługi biura 

rachunkowego

Kikół lipnowski 75 000,00 76 660,00

Przedmiotowy projekt polega na zakupie 

komputerów i oprogramowania na potrzeby 

rozpoczęcia działalności gospodarczej polegającej 

na usługach rachunkowych. W ramach projektu 

zakupione zostaną: komputer stacjonarny 

składający się z jednostki centralnej oraz 

monitora - 2 szt., komputera przenośnego – 2 

szt., kompletnego oprogramowania do 

prowadzenia biura rachunkowego w zakresie 

obsługi podatkowej jak również kadrowo – 

płacowej. 

ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 23.05.2019 r. 

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, "Inwestycji w obiekty pełniące funkcje kulturalne", "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" 

objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej



4 Sławomir Kretkowski

Podjęcie działalności gospodarczej 

Swiadczącej usługi i produkcję w zakresie 

stolarstwa, zakup niezbędnego wyposażenia 

oraz utworzenie dodatkowego etatu dla 

jednej osoby

Koneck aleksandrowski 75 000,00 106 222,00

W ramach przedmiotowej operacji planuje się zakup 

nowoczesnej, innowacyjnej maszyny zaprojektowanej i 

produkowanej w Polsce – PLOTER FREZUJĄCY PCNC 2030 

PROFESSIONAL.  Maszyna ma bardzo szerokie 

zastosowanie.  Przy jej użyciu mogą być bowiem 

obrabiane bardzo różne  materiały, w tym: drewno, 

rewnopochodne, tworzywa sztuczne, kompozyty, meatle 

miękkie. 

5
Monika Katarzyna 

Pałczyńska

Utworzenie i prowadzenie firmy Altanka 

Pracownia Florystyczna i Dekoracyjna

Dąbrowa 

Chełmińska
bydgoski 50 000,00 49 448,07

W ramach operacji zostaną zakupione m. in. 

sprzet komputerowy, wyposażenie kwiaciarni, 

elementy dekoracyjne przy dekoracjach ślubnych. 

Odbiorcami oferty kwiaciarni będą mieszkańcy 

gminy Dąbrowa Chełmińska oraz mieszkańcy 

gminy Unisław,  natomiast odbiorcami dekoracji 

będą mieszkańcy powiatu bydgoskiego, 

toruńskiego i chełmińskiego. 

6
Marlena Małgorzata 

Chmielewicz

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług mobilnego 

salonu urody

Kowalewo-

Pomorskie
golubsko-dobrzyńskim 50 000,00 64 358,37

W ramach operacji zostanie zakupiony samochód 

ciężarowy oraz  wyposażenie mobilnego salonu 

kosmetczno-fryzjerskiego m.in.. Zesatw do 

parafiny, starylizator, suszarka i lokówka do 

włosów, zestaw lakietów hybrydowych oraz 

lampa UV z suszarką.

385 000,00 483 548,02

1
Moto-Sad Bartłomiej 

Tomyślak

Budowa zakładu napraw motocykli oraz 

pojazdów mechanicznych i elektrycznych w 

ramach istniejącej zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną

Radziejów radziejowski 255 377,00 490 803,60

W ramach operacji powstanie warsztat, który 

będzie dysponował 2 stanowiskami do obsługi 

pojazdów i 2 stanowiskami do obsługi motocykli. 

W budynku znajdowało będzie się również biuro z 

poczekalnią gdzie klient będzie miał możliwość 

wypicia kawy czekając na swój naprawiany 

pojazd. Klient będzie miał podgląd na to co się 

dzieje z jego pojazdem w trakcie naprawy. 

Ponadto po ukończeniu odpowiedniego kursu 

PDR przez właściciela firmy warsztat  będzie 

świadczył usługi naprawy karoserii bez 

konieczności lakierowania. Budynek będzie 

wyposażony w separator oleju, ogrzewanie 

elektryczne oraz ogniwa fotowoltaiczne co ma 

bardzo duży wpływ na ochronę środowiska. 

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwój działalności gospodarczej

Razem



2
Imers Robert 

Janiszewski

Rozwój dzialalności gospodarczej poprzez 

zakup innowacyjnych maszyn i urząddzeń w 

sektorze produkcji grzejników

Obrowo toruński 99 986,00 178 185,75

Operacja polega na zakupie sprzętu, maszyn i 

urządzeń takich jak: Ploter plazmowy do cięcia 

rur, giętarka beztrzepieniowa, szlifierka taśmowa, 

układ chłodzenia szlifierek, kompresor śrubowy, 

lampa solarna.

355 363,00 668 989,35

1
Bractwo Rycerskie Ziem 

Toruńskich

Przeprowadzenie wydarzeń pn. ,,Powrót do 

przeszłości naszych przodków" w Gminie 

Obrowo

Obrowo toruński 50 000,00 50 000,00

Operacja pn. "Powrót do przeszłości  naszych 

przodków" w Gminie Obrowo na obszarze 

objętym LSR obejmuje trzy przedsięwzięcia: 

wystawę, warsztaty oraz imprezę plenerową. Cała 

operacja zostanie przeprowadzona w roku 2019. 

Wystawa – maj, czerwiec 2019 – Gminny Ośrodek 

Kultury w Obrowie, warsztaty –maj, czerwiec, 

lipiec 2019 – Gminny Ośrodek Kultury w Obrowie 

oraz park przy Dworku Szlacheckim w Obrowie, 

impreza plenerowa – 17.08.2019r. w godz.14.00-

24.00 - Głogowo. Podczas imprezy plenerowej 

zostaną zaprezentowane  warsztaty przez 

Fundację TRYBIK. Będzie to  pokaz starych form 

zabaw oraz rękodzieła lokalnego wraz z 

warsztatami umożliwiającymi wykonanie prostej 

zabawki, czy rękodzieła.

50 000,00 50 000,00

1.
Gmina Brodnica - Adam 

Zalewski - Wójt
Przebudowa drogi gminnej nr 80530C Brodnica brodnicki 1 463 350,00 2 299 785,89

Przedmiotem operacji jest przebudowa drogi 

gminnej na odcinku 2,802 km. Przyczyni się to do 

poprawy infrastruktury drogowej w 

miejscowościach Szczuka, Cielęta i pozwoli na 

skrócenie dojazdu do miejsca kultu religijnego, 

szkoły podstawowej oraz przedszkola.

1 463 350,00 2 299 785,89

RAZEM 2 253 713,00 3 502 323,26

Razem

Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Razem

Razem


