
Nazwa LGD Nazwa Wnioskodawcy Gmina Powiat Tytuł projektu

Wartość 

dofinansowania 

(zł)

Opis projektu

Lokalna Grupa 

Działania "Trzy 

Doliny"

Gmina Białe Błota Białe Błota bydgoski
Budowa placu sołeckiego wraz ze 

sceną przy ulicy Dębowej w Łochowie
              149 970 zł 

Poprawa infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej poprzez budowę sceny plenerowej, 

ciągów pieszych, oświetlenia, stojaków na rowery 

na terenie Gminy Białe Błota - Poprawienie 

warunków do spędzania wolnego czasu przez 

mieszkańców i turystów. Inwestycja rekreacyjno-

wypoczynkowa, przystosowana do korzystania 

przez osoby z niepełnosprawnościami.

Lokalna Grupa 

Działania "Trzy 

Doliny"

Gmina Dobrcz Dobrcz bydgoski
Budowa i modernizacja placów zabaw 

w Magdalence i Nekli
              153 780 zł 

W ramach realizacji operacji powstanie nowy plac 

zabaw w Magdalence, oraz zrewitalizowany w 

Nekli, a także uzupełniony o nowe zabawowe 

urządzenia. Celem projektu jest poprawa jakości 

spędzania wolnego czasu, interacja mieszkańców.

Lokalna Grupa 

Działania "Zakole 

Dolnej Wisły"

Lokalna Grupa Działania 

"Zakole Dolnej Wisły" - 

Projekt Własny.

Kijewo 

Królewskie
chełmiński

"Łączy nas Wisła - czyli nadwiślańskie 

dziedzictwo Zakola Dolnej Wisły"
                50 000 zł 

Realizacja operacji własnej ma na celu promocję 

nadwiślańskiego dziedzictwa i produktów lokalnych 

obszaru LGD  poprzez organizację cyklu wydarzeń i 

wydruk gry planszowej. W ramach realizacji tej 

operacji zostaną zorganizowane wydarzenia 

kulturalne, które przybliżą mieszkańcom i turystom 

różnych grup wiekowych nadwiślańskie krajobrazy, 

przyrodę, tradycje, kulinaria - integracja 

międzypokoleniowa.

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomorskego

Rozwijanie działalności gospodarczej/ Inne własne 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



Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Lokalna Grupa Działania 

"Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego" - 

Projekt Grantowy

Radziejów radziejowski

Lokalna Grupa Działania "Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego" promuje 

obszar objęty LSR, w tym produkty 

lub usługi lokalne oraz podtrzymuje 

zachowanie dziedzictwa lokalnego 

              300 000 zł 

Poprawa jakości i standardu życia mieszkanców 

LGD poprzez realizację inicjatyw grantobiorców z 

wykorzystaniem lokalnych zasobów ludzkich, 

dziedzictwa kulturowego, historycznego oraz 

przyrodniczego. W ramach realizacji projektu 

grantowego zostaną zrealizowane zadania, które 

posłużą promowaniu obszaru LGD, popularyzacji 

walorów przyrodniczych, historycznych, 

kulturowych powiatu radziejowskiego, oraz 

zachowaniu dziedzictwa lokalnego Kujaw.

Lokalna Grupa 

Działania "Gminy 

Powiatu 

Świckiego"

Osada Stara Rzeka sp. z 

o.o. sp. k.    
Osie świecki

Stworzenie nowoczesnej 

infrastruktury noclegowej na terenie 

Kociewia

              103 500 zł 

Działalność turystyczna, promocja Kociewia. 

Utworzenie całorocznej bazy noclegowej w 

miejscowości Stara Rzeka, przy wykorzystaniu 

odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika) oraz 

udostępnienie rowerów elektrycznych 

zachęcających do ekologicznego zwiedzania 

terenów Kociewia, poprzez te działania - 

wspieranie ochrony środowiska. 
Lokalna Grupa 

Działania 

"Podgrodzie 

Toruńskie"

Gmina Lubicz Lubicz toruński
Budowa placu zabaw przy ul. 

Owocowej w Grębocinie
              120 176 zł 

Dzięki realizacji operacji powstanie ogólnodostępna 

przestrzeń rekreacyjna służąca zaspokojeniu 

potrzeb społeczności lokalnej oraz integracji 

społecznej. 

Lokalna Grupa 

Działania 

"Podgrodzie 

Toruńskie"

Gmina Lubicz Lubicz toruński
Budowa parku historycznego przy 

ruinach Zamku w Złotorii
                91 967 zł 

Stworzenie miejsca na potrzeby turystyki oraz 

integracji społecznej poprzez utworzenie parku 

historycznego przy Zamku, który jest wpisany do 

rejestru zabytków. Powstanie ogólnodostępnej 

infrastruktury rekreacyjnej na potrzeby edukacji, 

spotkań, zabawy i do odpoczynku różnych grup 

wiekowych. 

Stowarzyszenie 

LGD "Podgrodzie 

Toruńskie"

Fundacja "Świątynia 

Sztuki"
Lubicz toruński

Zakup i montaż zaadaptowanych 3 

kontenerów morskich w celu 

utworzenia obiektów infrastruktury 

edukacyjno-kulturalnej w 

miejscowości Grębocin

              120 000 zł 

Stworzenie nowej przestrzeni wystawienniczo-

warsztatowej przy Muzeum Piśmiennictwa i 

Drukarstwa w Grębocinie. Rozwój infrastruktury 

kulturalnej, aktywizacja osób w obrębie  grup 

defaworyzowanych poprzez różnorodne warsztaty, 

wystawy i inne wydarzenia kulturalne.
RAZEM 1 089 393 zł          
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