
L.

p.

Nazwa 

beneficjenta
LGD Tytuł operacji Gmina Powiat

Kwota 

dofinansowania

Całkowitą 

wartość 

projektu

Opis projektu

1
Jan Kazimierz 

Kotrych

Stowarzyszenie 

,,Partnerstwo dla 

Ziemi Kujawskiej"

Utworzenie firmy ,,Mobilne Centrum 

Poligraficzno-Fotograficzne
Waganiec aleksandrowski 75 000,00 83 685,18

W ramach operacji zostaną wykonane roboty 

adaptacyjne pomieszczenia na studio 

fotograficzne w tym roboty budowlane i 

elektryczne. Ponadto zostaną zakupione: 

fotobudka, aparat fotograficzny, obiektyw, 

lampa LED oraz program do obróbki zdjęć.

2
Magdalena 

Wisniewska

Lokalna Grupa 

Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region 

Południe

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie działalności 

rozrywkowej i rekreacyjnej

Czernikowo toruński 75 000,00 69 470,00

W ramach operacji zostanie zakupiony 

samochód osobowy oraz podłoga 

interaktywna.

3
Michał Zenon 

Wiśniewski

Lokalna Grupa 

Działania Gmin 

Dobrzyńskich Region 

Południe

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług gastronomicznych, rozrywkowych i 

rekreacyjnych

Czernikowo toruński 75 000,00 65 850,46

W ramach operacji zostanie zakupiony 

samochód, przyczepaagregat prądotwórczy 

otaz namiot imprezowy

225 000,00 219 005,64

Zestawienie umów o dofinansowanie

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

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez podejmowanie działalności gospodarczej

Razem



1

Mirosław 

Krawczyk 

Finanse i 

rachunkowość

Stowarzyszenie 

,,Lokalna Grupa 

Działania Dolina 

Drwęcy"

Rozwój firmy ,,Mirosław KrawczykFinanse 

i Rachunkowość" poprzez przygotowanie i 

udostępnianie zaplecza biurowego oraz 

zwiększenie zatrudnienia

Golub-Dobrzyń
golubsko-

dobrzyński
108 737,00 179 574,60

Operacja polega na wykonaniu robót 

budowlanych, wykonaniu instalacji 

alarmowej, zakupie sprzętu komputerowego i 

biurowego wraz z montażem oraz mabli 

biurowych

108 737,00 179 574,60

1

Gmina Lniano 

Wójt Zofia 

Topolińska 

Lokalna Grupa 

Działania ,,Gminy 

Powiatu Świeckiego"

Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 294 - 

dojazd na teren NZOZ w miejscowości 

Lniano

Lniano świecki 51 064,00 82 251,47

W skład zadania inwestycyjnego wchodzą: 

wyprofilowanie i zagęszczenie, ustawienie 

krawężników betonowych, wykonanie 

warstwy odsączającej, wykonanie warstwy z 

kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni 

zjazdów z betonowej kostki brukowej, 

wykonanie nawierzchni jezdni z betonowej 

koski brukowej, wykonanie oznakowania 

pionowego, wykonanie robót 

wykończeniowych. 

51 064,00 82 251,47

RAZEM 384 801,00 480 831,71

Razem

Opracowanie Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, lipiec 2019 r.

Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwój działalności gospodarczej

Razem


