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Nazwa 
beneficjenta

LGD Tytuł operacji Gmina Powiat
Kwota 

dofinansowan
ia

Całkowitą 
wartość 
projektu

Opis projektu

1

Monika 
Magdalena 

Jakubek

Lokalna Grupa 
Działania ,,Trzy 

Doliny"

Utworzenie na terenie LGD 
,,Trzy Doliny" inkubatora 

przetwórstwa rolno-
spożywczego zdrowej żywności 

oraz zakup wyposażenia 
niezbędnego do prowadzenia 

działalności

Koronowo bydgoski 399 973,00 479 700,00

Operacja ma na celu utworzenie nowej 
działalności gospodarczej , w ramach 

której powstanie nowe przedsiębiorstwo 
(inkubator przetwórstwa rolno-

spożywczego i zdrowej żywności). W 
ramach prowadzonej działalności 

powstanie miejsce w którym możliwe 
będzie przetwarzanie przez lokalnych 

producentów owoców i warzyw, 
wyprodukowanych przez nich płodów na 
soki. W ramach operacji planowane jest 

wyposażenie budynku inkubatora w 
niezbędne urządzenia oraz ich transport 

do miejsca przeznaczenia, co jest 
niezbędne aby działalność mogła być 

prowadzona.

399 973,00 479 700,00

ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 19.11.2019 r. 
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

Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych

Razem

Urząd Marszałkowski Województwa 

Kujawsko- Pomorskiego



1

Sylwia 
Katarzyna 
Hołubek-

Jankowska

Lokalna Grupa 
Działania 

,,Zakole Dolnej 
Wisły"

Zakup urządzeń w celu 
utworzenia i prowadzenia 

działalności gospodarczej w 
zakresie świadczenia usług 

tynkarskich

Unisław chełmiński 50 000,00 62 525,00

W ramach operacji zostanie zakupiony 
agregat tynkarski, agregat do natrysku 

gładzi oraz kurs ,,Eksploatacja urządzeń, 
instalacji i sieci elektroenergetycznych."

2
Karolina 

Michalska

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
,,Partnerstwo dla 
Ziemi Kujawskiej"

Podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej 
poegającej na usługach 

remontowo-wykończeniowych

Koneck aleksandrowski 75 000,00 79 133,12
W ramach operacji zostanie zakupiony 

sprzęt budowlany oraz zostanie 
utworzona strona internetowa.

3

Bartosz 
Arkadiusz 

Ryszkowski

Lokalna Grupa 
Działłania Gminy 

Powiatu 
Świeckiego

Podjęcie i prowadzenie 
działalności gospodarczej w 

zakresie usług poligraficznych
Lniano świecki 50 000,00 56 934,00

 W ramach operacjo zostanie zakupiony 
Ploter Eko Solwentowy, Ploter tnący, 

laminator na ciepło/zimno.

175 000,00 198 592,12

1

SEBAN Spółka 
zo. o. Spółka 

Komandytowa

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
,,Podgrodzie 
Toruńskie"

Zakup i montaż maszyn i 
urządzeń wyposażenia serwisu 

mobilnego służącego do 
wymiany i naprawy opon w 

terenie

Lubicz toruński 82 852,00 145 582,80
Operacja polega na zakupie i montażu 

wyposażenia serwisu mobilnego.

2

Centrum 
Motoryzacyjne 

Mariusz 
Wiśniewski

Lokalna Grupa 
Działania 

,,Vistula - Terra 
Culmensis - 

Rozwój przez 
Tradycję"

Rozwój firmy Centrum 
Motoryzacyjne Mariusz 

Wiśniewski poprzez 
informatyzację procesu 

sprzedaży

Stolno chełmiński 200 734,00 381 796,83

Operacja polega na budowie handlowo-
usługowego budynku w miejscowości 
Trzebiełuch oraz utworzeniu sklepu 
internetowego, strony internetowej, 

programu do obsługi handlowo-
magazynowej oraz myjki do części.

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwój działaności gospodarczej

Razem



283 586,00 527 379,63
RAZEM 858 559,00 1 205 671,75

Opracowanie: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich w Urzędzie Marszałkowskim, listopad 2019 rok

Razem


