
Lp Nazwa LGD  Wnioskodawca Gmina Powiat Tytuł projektu

Wartość 

dofinansowania 

(zł)

Opis projektu

1
Lokalna Grupa Działania " 

Trzy Doliny"
Rafał Niespodziany

Nowa Wieś 

Wielka
bydgoski

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej świadczącej usługi 

czyszczenia paneli fotowoltaicznych.

100 000,00

Utworzenie firmy  świadczącej usługi czyszczenia paneli fotowoltaicznych w 

firmach, gospodarstwach domowych, oraz utworzenie nowego miejsca 

pracy.  

2

Lokalna Grupa Działania 

"Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Anna Pieścińska
Piotrków 

Kujawski
radziejowski

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie utworzenia 

firmy zajmującej się usługami 

porządkowymi.

100 000,00

Utworzenie  mobilnej działalności gospodarczej, świadczącej innowacyjne 

usługi myjni samochodowej oraz sprzątania pomieszczeń użyteczności 

publicznej. Wprowadzenie ekologicznych rozwiązań w motoryzacji.

3
Stowarzyszenie NASZA 

KRAJNA
Kamil Kiedrowski Kamień Krajeński sępoleński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie usług 

videofilmowania.

60 000,00

W ramach utworzonej działalności świadczone będą usługi videofilmowania 

w jakości 4K, filmowania dronem, transmisji online oraz sesji 

okolicznościowych. Działalność mobilna - w plenerze lub u klienta. 

Promocja lokalnych zasobów kulturalnych, rozrywkowych i rekreacyjnych 

obszaru LSR.

4

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Joanna Beżyk Nowe świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług mobilnego udostępniania bani i 

sauny. 

70 000,00

 W ramach realizacji projektu zostaną zakupione niezbędne urządzenia do 

świadczenia innowacyjnej usługi oferującej wynajęcie bani i sauny. Mobilna 

usługa kierowana jest do klientów /osób pragnących wyciszenia, 

odpoczynku, spędzenia czasu w leczniczych kąpielach. Poprzez media 

społecznościowe promowane będą  atrakcje regionalne, informacje o 

usługach oraz lokalnych  wytwórcach i producentach  miodów, świec, 

woreczków zapachowych itp.

5

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania "Dolina 

Drwęcy"

Małgorzata 

Szymańska
Ciechocin

golubsko-

dobrzyński

Utworzenie i prowadzenie biura 

projektowego architektonicznego.
50 000,00

Rozwój w branży architektonicznej. W ramach realizacji projektu, zostanie 

utworzone biuro projektowe archtektoniczne w Elgiszewie. Zakupiony 

zostanie niezbędny sprzęt oraz wyposażenia na potrzeby realizacji tej 

działalności.  

Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Urząd Marszałkowski

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



6
Lokalna Grupa Działania " 

Trzy Doliny"
Jessica Zawadzka Białe Błota bydgoski

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej świadczącej usługi 

mobilnej szkoły muzycznej z 

muzykoterapią.

100 000,00

Projekt polega na podjęciu działalności gospodarczej świadczącej usługi w 

zakresie muzycznych zajęć edukacyjnych, muzykoterapii, zajęć muzyczno-

ruchowych, itp. Usługi będą świadczone w formie mobilnej lub online, a 

także w formie cyklicznych spotkań grupowych w wynajętych salach, 

ośrodkach kultury i oświaty, świetlicach wiejskich.

7
Lokalna Grupa Działania 

"Dolina Drwęcy"
Krzysztof Pietrzak Radomin

golubsko-

dobrzyński

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej z zakresu usług 

ubezpieczeniowych i turystycznych.

50 000,00

Na potrzeby planowanej działalności gospodarczej z zakresu usług agencji 

ubezpieczeniowej oraz turystycznej, zostanie zakupione specjalistyczne 

oprogramowanie oraz sprzęt komputerowy i biurowy. Beneficjent zadba, 

by planowany do zakupu sprzęt komputerowy  posiadał certyfikaty 

ekologiczne oraz określone kryteria z zakresu ochrony środowiska 

naturalnego.

8

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Andrzej Jarecki Osie świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług budowlanych.

70 000,00

 Na potrzeby prowadzenie firmy usługowej z branży budowlanej w Osiu, 

zostanie zakupiona minikoparka. W ramach realizacji projektu będą 

świadczone usługi minikoparką, tj. wykopy pod instalacje elektryczne lub 

ogrodzenia, niwelacja terenu, i inne prace ziemne.  

9

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Mirela Pałaszewska Świecie świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie produkcji 

peletu

70 000,00

Na potrzeby rozpoczęcia działalności gospodarczej zostanie zakupiona 

profesjonalna linia do produkcji peletu. Odbiorcami produkowanego peletu 

będą osoby indywidualne oraz firmy zamujące się sprzedażą peletu 

drzewnego. Zaplanowano również promocję firmy oraz Lokalnej Grupy 

Działania "Gminy Powiatu Świeckiego" poprzez media społecznościowe, 

plakaty, wizytówki.

10

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania "Dolina 

Drwęcy"

Magdalena Chwiećko
Kowalewo 

Pomorskie

golubsko-

dobrzyński

Zakup maszyn i urządzeń oraz drobnych 

narzędzi warsztatowych w celu 

uruchomienia działalności gospodarczej 

związanej z wynajmem bez operatora.

50 000,00

W odpowiedzi na potrzeby lokalnej społeczności zostanie utworzona 

działalność gospodarcza o usługowym charakterze, wynajmowania maszyn, 

sprzętu i drobnych narzędzi warsztatowych. Usługa skierowana będzie do 

różnych grup mieszkańców powiatu golubsko-dobrzyńskiego i powiatów 

ościennych - posiadaczy ogrodów, skwerów, parków, trawników. Na 

potrzeby tej działaności zastanie zakupiony sprzęt, maszyny i narzędzia 

warsztatowe.

11

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Daniel Żuchowski Pruszcz świecki

Podjęcie działalności gospodarczej w 

zakresie napraw nadwozi 

samochodowych.

70 000,00

W ramach utworzonej działalności gospodarczej będą świadczone usługi 

konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych, z wyłaczeniem 

motocykli. Zostanie zakupiony niezbędny sprzęt i wyposażenie, które 

posłuży naprawie elementów karoserii samochodowej przy wykorzystaniu 

najnowszych technolgii, m.in. SMART oraz PDR. 

12
Lokalna Grupa Działania " 

Trzy Doliny"
Tomasz Starszewski Koronowo bydgoski

Podjęcie nowej działalności 

gospodarczej, polegającej na utworzeniu 

i prowadzeniu mobilnego centrum druku 

DRUKOvan.

100 000,00

Utworzenie działalności gospodarczej świadczącej kompleksowe usługi 

drukarskie, reklamowe oraz szkoleniowe. W ramach realizacji projektu, 

będą również prowadzone warsztaty dla dzieci w zakresie wykonywania 

nadruku oraz promowanie dziedzictwa kulturowego regionu.



13

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Barbara Brzykcy Pruszcz świecki

Rozpoczęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej w zakresie świadczenia 

usług turystycznych w miejscowości 

Luszkowo.

70 000,00

W ramach realizacji projektu powstanie działalność gospodarcza w branży 

turystycznej, świadcząca usługi zakwaterowania w "Nadwiślańskiej Chacie" 

turystom pragnącym ciszy i odpoczynku na łonie natury. Ponadto oferta 

obejmuje zwiedzanie skansenu, w którym umieszczone są  niezwykłe 

eksponaty, świadczące o kunszcie dawnych konstruktorów, rzemieślników i 

artystów ludowych.

14

Lokalna Grupa Działania 

"Razem dla Powiatu 

Radziejowskiego"

Dorota Woźniak Radziejów radziejowski

Podjęcie działalności gospodarczej w 

celu stworzenia turystycznego portalu 

internetowego i zakup środków trwałych 

przeznaczonych do świadczenia usług 

marketingu internetowego.

100 000,00

Planowana operacja polegać będzie na utworzeniu portalu internetowego 

do prezentacji oferty obiektów noclegowych.  W ramach przedsięwzięcia 

Wnioskodawczyni zaplanowała udział w specjalistycznym szkoleniu z 

pilotażu drona oraz zakup urządzeń i niezbędnego sprzętu na potrzeby 

prowadzenia tej działalności gospodarczej.

15

Stowarzyszenie Lokalna 

Grupa Działania "Dolina 

Drwęcy"

Elzbieta Szczęśniak Golub-Dobrzyń
golubsko-

dobrzyński

Utworzenie produkcyjno-usługowej 

działalności gospodarczej związanej z 

produkcją wyrobów z papieru i tektury.

50 000,00

W ramach realizacji projektu powstanie działalność gospodarcza 

świadcząca usługi produkcji wyrobów z papieru, tektury, korka, słomy i 

materiałów do wyplatania, itp. Zastosowane zostaną nowe techniki 

scrabookingowe i cardmacingowe.

16

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Julia Małgorzata 

Górka
Pruszcz świecki

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej świadczącej usługi 

związanej z turystyką w miejscowości 

Tleń.

70 000,00

Działalność turystyczna, promocja Wdeckiego Parku Krajobrazowego, 

walorów krajobrazowych rzeki Wdy i Zalewu Żurskiego. Na potrzeby 

prowadzenia działalności gospodarczej  zostanie zakupiony katamaran i 

silnik elektryczny. W ramach projektu będą organizowane rejsy dla dzieci i 

dorosłych z przewodnikiem audio dla poznania fauny i flory Wdeckiego 

Parku Krajobrazowego, rejsy przez rzekę Wdę i jezioro Żur oraz pikniki i 

różnego rodzaju spotkania integracyjne.

1 180 000,00

L.p. LGD Wnioskodawca Gmina Powiat Tytuł projektu
Wartość 

dofinansowania
Opis projektu

17

Lokalna Grupa Działania 

"Vistula-Terra Culmensis-

Rozwój przez Tradycję

Gmina Chełmno          Chełmno chełmiński Przebudowa drogi gminnej w Klamrach. 141 741,00

Planowana operacja zakłada przebudowę drogi gminnej w Klamrach 

poprzez zmianę stanu nawierzchni, co przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa mieszkańców. 

18
Lokalna Grupa Działania 

"Trzy Doliny"
Gmina Solec Kujawski Solec Kujawski bydgoski

Zagospodarowanie Skweru Gen. 

Antoniego Hedy-Szarego wraz z budową 

tężni solankowej w Solcu Kujawskim.

162 000,00

W ramach realizacji projektu  zostanie zagospodarowany teren poprzez 

stworzenie przestrzeni rekreacyjnej i wybudowanie  tężni solankowej. 

Inwestycja wykorzystująca lokalne walory przyrodnicze  przyczyni się do 

stworzenia warunków do wypoczynku, rekreacji, turystyki.

Rozwijanie działności 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



19

Lokalna Grupa Działania 

"Gminy Powaitu 

Świeckiego"

Gmina Drzycim Drzycim świecki
Modernizacja budynku świetlicy 

wiejskiej w miejscowości Gacki.
103 565,00

Projekt  zakłada modernizację budynku użyteczności publicznej, który 

będzie służył społeczności lokalnej. Prowadzona tam będzie działalność 

kulturalna iedukacyjna, np. szkolenia, wykłady, spotkania, pokazy oraz 

spotkania integracyjne różnych grup społecznych. 

407 306,00

1 587 306,00
Opracowanie: Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich

Grudzień 2022 r. 

SUMA


