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Opis projektu

1
Marian Stefan 

Ziemecki

Stowarzyszenie 

,,Partnerstwo dla 

Ziemi Kujawskiej"

Podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w 

zakresie wykonywania 

dokumentacji projektowej, 

kosztorysowania oraz usług ksero 

wieloformatowego

Nieszawa aleksandrowski 75 000,00 98 775,91

W ramach operacji zostanie wykonana 

adaptacja budynku oraz zakupiony 

zostanie niezbędny sprzęt do 

prowadzenia działaności gospodarczej tj. 

m. in. drukarka wielkoformatowa, laptop, 

urządzenie wielofunkcyjne oraz program 

do rysowania.

2
Dariusz 

Pawłowski

Stowarzyszenie 

,,Partnerstwo dla 

Ziemi Kujawskiej"

Rozpoczęcie działalności 

gospodarczej w zakresie 

mobilnego serwisu CNC, 

projektowania oraz wdrażania 

rozwiązań technicznych dla 

przemysłu

Aleksandrów 

Kujawski
aleksandrowski 75 000,00 59 943,88

W ramach operacji zostaną zakupione: 

sprzet komputerowy wraz z 

oprogramowaniem do projektowania 

części maszyn, miernik parametrów 

instalacji elektrycznych oraz szkolenia 

branżowe.

3

Anna 

Strokowska-

Puppel

Stowarzyszenie 

,,Partnerstwo dla 

Krajny i Pałuk"

Uruchomienie i prowadzenie 

działalności gospodarczej w 

zakresie projektowania i aranżacji 

wnętrz

Szubin nakielski 50 000,00 49 876,39

W ramach operacji zostanie zakupiony 

sprzet komputerowy wraz z 

oprogramowaniem niezbędnym do 

projektowania i aranżacji wnętrz.

4
Magdalena 

Skalicka

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

działania Gmin 

Dobrzyńskich 

Region Południe

Utworzenie i prowadzenie 

dzialalności gospodarczej - 

mobilnej pracowni rekreacyjno-

warsztatowo-fotograficznej na 

obszarze LSR

Skępe lipnowski 75 000,00 59 655,99

W ramach operacji zostanie zakupiony: 

komputer, sprzęt fotograficzny oraz 

elementy warsztatowe tj. manekin, 

wieszak ubraniowy

5

Tomasz 

Grzegorz 

Golubski

Stowarzyszenie 

,,Lokalna Grupa 

Działania 

Pojezierze 

Brodnickie"

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

wykonywania badań składu 

chemicznego gleby

Zbiczno brodicki 100 000,00 136 382,40

W ramach operacji zostanie zakupiony 

kompletny zestaw do pobierania prób 

glebowych z oprzyrządowaniem, 

oprogramowanie do rejestrowania 

czynności związanych z pobieraniem prób 

glebowych oraz tablet.

6 Jerzy Wrębel

Partnerstwo 

,,Lokalna Grupa 

Działania Bory 

Tucholskie"

Podjęcie dzialalności 

gospodarczej świadczącej usługi 

w zakresie noclegowni 

turystycznej i miejsca 

krótkotrwałego zakwaterowania 

poprzez zakup niezbędnego 

sprzętu

Tuchola tucholski 60 000,00 58 536,67

W ramach operacji zostaną wykonane 

roboty budowlane mające na celu 

przystosowanie obiektu do wynajmu oraz 

pełnienia funkcji mieszkalnej. Ponadto 

zostanie zakupione wyposażenie.

7
Mateusz 

kluszczyński

Stowarszyszenie 

Nasza Krajna

Podjęcie działalności 

gospodarczej świadczącej usługi 

kosmetyczne

Sępólno 

Krajeńskie
sępoleński 60 000,00 88 150,30

W ramach operacji zostanie zakupiony 

specjalistyczny sprzęt kosmetyczny m. in. 

urządzenie do karboksyterapii, laserowej 

korekty wad skóry, do makijażu 

permanentnego, autoklaw, 

495 000,00 551 321,54

8

Gmina 

Warlubie 

Wójt 

Krzysztof 

Michalak 

Skarbnik              

Lokalna Grupa 

Działania ,,Gminy 

Powiatu 

Świeckiego"

Zagospodarowanie terenu przy 

Jeziorze Rybno Duże
Warlubie świecki 149 497,00 361 705,56

 Operacja polega na: montażu 

umywalni,zaplecza sanitarnego, grilla z 

zadaszeniem, placu zabaw, altan na 

kajaki, przygotowaniu boiska do siatkówki 

plażowej wraz zakupem sprzętu, 

przygotowanie terenu pod caravaning 

(Campery), pole namiotowe montaż 

odgrodzenia wraz z bramą wjazdową, 

wykonanie nasadzeń krzewów i drzew.W 

ramach inwestycji planuje się ponadto: 

zagospodarowanie terenu pod plażę oraz 

pod pole namiotowe, wykonanie ścieżek, 

urządzenie i wyposażenie małego placu 

zabaw, uporządkowanie zieleni oraz 

montaż kół Tai Chi dla osób 

niepełnosprawnych.

9

Powiat 

Tucholski 

Starosta 

Michał Mróz 

Wicestarosta 

Zenon 

Poturalski 

Skarbnik

Partnerstwo 

,,Lokalna Grupa 

Działania Bory 

Tucholskie"

Budowa ścieżki rowerowej na 

trasie Tuchola-Cekcyn w 

miejscowości Cekcynek

Cekcyn tucholski 884 907,00 1 390 707,52

W ramach operacji powstanie ściezka o 

długości 2,145 km, która zbudowana 

będzie z nawierzchni beton asfaltowy oraz 

z kruszywa. Ścieżka będzie miała 

odwodnienie i będzie posiadała elementy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego 

(barierki w miejscowości Cekcynek).

1 034 404,00 1 752 413,08

RAZEM 1 529 404,00 2 303 734,62

Opracowanie: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Razem

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

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


