
Nazwa LGD
Nazwa 

Wnioskodawcy
Gmina Powiat Tytuł projektu

Wartość dofinansowania 

(zł)
Opis projektu

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Pojezierze 

Brodnickie

Kinga Cichowska Bobrowo brodnicki

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej poprzez 

zakup sprzętu w celu świadczenia usługi glampingu i 

plenerowego SPA.

100 000 zł

Na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie 

zakupione niezbędne wyposażenie z zakresu turystyki i 

rekreacji w plenerze. Świadczone będą usługi  z zakresu 

odnowy biologicznej i strefy SPA, a także turystyki i rekreacji. 

Lokalna Grupa 

Działania Gmin 

Dobrzyńskich 

Region Południe

Magdalena Nikola 

Chojnacka
Wielgie lipnowski

Animator czasu wolnego- uruchomienie działalności 

gospodarczej na obszarze LSR.
75 000 zł

Na potrzeby utworzenia działalności gospodarczej zostanie 

zakupiony sprzęt rekreacyjny i urządzenia rozrywkowe, m.in. 

dmuchane zjeżdzalnie, fotobudka, urządzenie do waty 

cukrowej itp., świadczone będą usługi związane z animacją, 

integracją społeczną.

Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Szymon Topolski Radziejów radziejowski
Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej, w zakresie 

usług mycia i czyszczenia pojazdów.
100 000 zł

Podjęcie działalności gospodarczej w Kolonii Wąsewo w 

zakresie naprawy pojazdów samochodowych oraz  usługi 

myjni, tj. czyszczenia karoserii oraz innych elementów 

samochodu za pomocą suchej pary. Rozwiązania innowacyjne i 

korzystne dla ochrony środowiska. 
Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Michalina Kieler Radziejów radziejowski
Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług fryzjerskich. 
100 000 zł

W ramach realizacji projektu zostanie wybudowany  i 

wyposażony w niezbędne akcesoria gabinet fryzjerski. 

Świadczone będą tam kompleksowe usługi w zakresie 

fryzjerstwa dla kobiet, mężczyzn i dzieci. 
Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Marika Przybysz Topólka radziejowski

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej zajmującej 

się świadczeniem usług wynajmu sprzętu budowlanego oraz 

sprzętu ogrodniczego 

100 000 zł

W ramach realizacji projektu zostanie zakupiony niezbędny 

sprzęt budowlany i ogrodniczy na potrzeby rozpoczęcia 

działalności gospodarczej. Świadczone będą usługi wynajmu 

sprzętu budowlanego i ogrodniczego.

Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Monika Jaśkiewicz Osięciny radziejowski

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej świadczącej 

usługi wulkanizacji opon, wymiany opon, recyklingu zużytych 

opon, sprzedaży opon i innych akcesoriów pokrewnych.

100 000 zł

W ramach uruchomionej  działalności gospodarczej powstanie: 

kompleksowa usługa konserwacji oraz naprawy pojazdów 

samochodowych. Ponadto zostanie utworzone  dodatkowe 

miejsce pracy, co przyczyni się do spadku bezrobocia.

Lokalna Grupa 

Działania "Razem 

dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Anna Jędrzejewska Radziejów radziejowski

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej oferującej 

usługi utrzymania czystości oraz pielegnacji terenów 

zielonych. 

100 000 zł

Utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze 

powiatu radziejowskiego, polegającej na świadczeniu wszelkich 

prac związanych z utrzymaniem porządku wewnątrz i na 

zewnątrz budynków klientów. 

 Stowarzyszenie 

Nasza Krajna
Monika Winograd Więcbork sępoleński

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodaczej w zakresie 

wynajmu quadów. 
60 000 zł

Utworzenie nowej działalności gospodaczej, świadczącej usługi 

wynajmu quadów. Rozwój przedsiębiorczości i 

przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Podejmowanie działalności gospodarczej 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

Urząd Marszałkowski

Województwa Kujawsko-Pomoskiego



 Stowarzyszenie 

Nasza Krajna
Klara Przybylska

Sępólno 

Krajeńskie
sępoleński

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej na 

prowadzeniu gabinetu kosmetycznego.
60 000 zł

W ramach realizacji operacji zostanie przystosowany  lokal na 

potrzeby usługowe oraz zakupiony będzie sprzęt do 

świadczenia usług kosmetycznych.

 Stowarzyszenie 

Nasza Krajna

Milena 

Błaszkiewicz
Więcbork sępoleński

Health Clinic- Podjęcie działalności gospodarczej mającej na 

celu poprawę zdrowia ludzi i koni. 
60 000 zł

W ramach realizacji działalności gospodarczej powstanie 

ośrodek na potrzeby nauki jazdy konnej,  zajęć hipoterapii oraz 

rehabilitacji dzieci z niepełnosprawnościami, obozów 

korekcyjnych, treningów jeżdzieckich i przejazdów bryczką. 

Szeroki wachlarz usług z zakresu jeździectwa i usług 

rehabilitacyjnych ukierunkowany na politykę rodzinną i 

turystykę społeczną. 

 Stowarzyszenie 

Nasza Krajna

Kornelia 

Trzcionkowska

Sępólno 

Krajeńskie
sępoleński

Podjęcie i prowadzenie jednoosobowej działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia usług z zakresu 

wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej.

60 000 zł

Świadczenie usług w zakresie wzornictwa przemysłowego, tj. 

projektowanie nowych wzorów z różnych dziedzin produktów 

użytkowych, tworzenie prototypów, aktualizowanie obecnych 

oraz komunikacji wizualnej, tj. projektowanie i wektoryzacja 

logo, tworzenie księgi znaku, itp. Rozwój przedsiębiorczości 

oraz wzrost aktywności zawodowej i społecznej mieszkańców 

LGD

 Stowarzyszenie 

Nasza Krajna
Magdalena Binger

Kamień 

Krajeński
sępoleński

Podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 

oferowania usług związanych z jazdą konną, organizowaniem 

wycieczek konnych krajoznawczych oraz prowadzeniem zajęć 

terapeutycznych,  w tym hipoterapii i logopedii na końskim 

grzbiecie.

60 000 zł

Operacja będzie polegać na utworzeniu działalności związanej z 

prowadzeniem lekcji jazdy konnej,  zajęć hipoterapeutycznych i 

logopedycznych oraz organizowaniem wycieczek konnych 

krajoznawczych, rajdów długodystansowych, przeejażdzek 

bryczką, a w okresie zimowym kuligów.

RAZEM 975 000 zł                       
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