
L.p. Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Gmina Powiat Kwota dofinansowania
Całkowitą wartość 

projektu
Opis projektu

2
Magdalena Katarzyna 

Dobracka

Podjęcie i prowadzenie działalności 

gospodarczej poprzez utworzenie 

nowoczesnego studia fotograficznego

Lisewo chełmiński 60 000,00 44 261,00

Zakup sprzętu fotograficznego oraz 

komputerowego umożliwi podjęcie i 

prowadzenie działalności gospodarczej.

4 Anetta Kamedulska

Remont i wyposażenie pomieszczeń 

usługowych na potrzeby otwarcia działalności 

gospodarczej pod nazwą ,,Salon kosmetyczny 

Madame”,

Nieszawa aleksandrowski 75 000,00 73 316,33

Remont i wyposażenie pomieszczeń usługowych 

na potrzeby otwarcia działalności gospodarczej 

pod nazwą ,,Salon kosmetyczny Madame”.

5 Anna Branecka

Utworzenie działalności gospodarczej 

świadczącej usługi w zakresie organizowania 

atrakcji rozrywkowych i rekreacyjnych

Lipno lipnowski 75 000,00 72 233,85

Zakup zestawu nagłośnieniowego estradowego, 

oświetlenia, fontanny czekaladowej, fotobudki i 

konsoli DJ umożliwi podjęcie i prowadzenie 

działalności gospodarczej.

6 Mariusz Prownacki 

Podjęcie i prowadzenie działalności 

polegającej na wykonywaniu usług 

projektowania i aranżacji wnętrz

Chełmno chełmiński 60 000,00 51 443,54

W ramach operacji zostaną zakupione m. in. 

komputer, drukarka, oprogramowanie do 

projektowania wnętrz, wyposażenie 

pomieszczenia, instalacja fotowoltaiczna.

7 Bartosz Dudkiewicz

Zakup frezarko-strugarki z wyciągiem na 

potrzeby utworzenia działalności gospodarczej 

na obszarze LSR

Lipno lipnowski 75 000,00 69 288,00

W ramach operacji zostanie zakupiona frezarko-

strugarka, która jest niezbędnym narzędziem 

pracy w specjalistycznym zakładzie świadczącym 

usługi obróbki desek.

8 Grażyna Wojtkowiak

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez 

utworzenie salonu pielęgnacji dla psów i 

kotów”Przyjaciel u fryzjera” 

Grudziądz grudziądzki 60 000,00 53 767,00

Operacja polega na zakupie i montażu kontenera 

socjalnego, wanny

groomerskiej, stołu trymerskiego, suszarki oraz 

maszynki do strzyżenia zwierząt. 

9
Krystian Mieczysław 

Kokot

Zakup sprzętu i oprogramowania na potrzeby 

utworzenia muzycznej, artystycznej 

działalności gospodarczej na obszarze LSR

Czernikowo toruński 75 000,00 53 146,46

W ramach opercji zostaną zakupione m. in. 

laptop, oprogramowanie muzyczne, głośniki, 

gitara, interfejs audio, mikser, stacja robocza, 

monitor estradowy. 

480 000,00 344 139,85

ZESTAWIENIE UMÓW O DOFINANSOWANIE, KTÓRYCH ZAWARCIE PLANOWANE JEST NA DZIEŃ 06.06.2019 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

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym LSR poprzez rozwój działalności gospodarczej

Razem



1

Instalatorstwo 

Elektryczne Roman 

Janowski

Rozwój działalności gospodarczej firmy 

Instalatorstwo Elektryczne Roman Janowski 

poprzez zakup koparko-ładowarki wraz z 

osprzętem oraz zatrudnienie pracowników

Szubin nakielski 177 979,00 447 155,30

W Ramach operacji zostanie zakupiona  koparko- 

ładowarka w celu świadczenia usług związanych z 

przygotowaniem terenu pod budowę. Usługi 

dedykowane są na rynek indywidualny, jak 

równiez do firm i rolników

177 979,00 447 155,30

1

Gmina Kijewo 

Królewskie                            

Wójt Mieczysław 

Misiaszek

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz 

promowanie obszaru LGD, w tym produktów i 

usług lokalnych gmin Kijewo Królewskie i 

Unisław poprzez organizację imprez 

plenerowych oraz budowę miejsca promocji 

produktów lokalnych

Kijewo 

Królewskie
chełmiński 44 510,00 69 951,47

Operacja polega na budowie altany rekreacyjnej z 

paleniskiem oraz ławkami ,,Chaty Smaków" w 

Kijewie Królewskim. Przy altanie zostaną 

zamontowane 3 tablice informacyjne opisujące 

produkty lokalne. Zostaną również 

zorganizowane 3 imprezy: ,,Weź Pana na barana" - 

I Kiełpińskie Święto Baraniny w Kełpiu; ,,Miętowe 

rozpoczęcie lata"  oraz ,,Piknik z Parkiem w roli 

głównej" w Parku w Unisławiu

44 510,00 69 951,47

1

Gmina Miasto 

Wąbrzeźno                 

Burmistrz                      

Tomasz Zygnarowski

Przebudowa i doposażenie  trzech placów 

zabaw, Ogródka Jordanowskiego, Zakątka 

Seniora oraz ścieżek rowerowych w 

Wąbrzeźnie

Miasto 

Wąbrzeźno
wąbrzeski 38 172,00 60 669,00

W ramach operacji 

przebudowanych/doposażonych zostanie sześć 

isniejących miejsc służących do rekreacji i 

turystyki w Wąbrzeźnie, tj.:                                          

1. Zakątek seniora  (zakup dwóch ważek oraz 

dwóch bujaków )                                                  2. 

Ogródek Jordanowski  (wymiana nawierzchni ze 

żwirowej na piasek),                                            3. 

Plac Zabaw za amfiteatrem na Podzamczu (zakup 

ważki oraz bujaka),                                                  4. 

Plac Zabaw  (zakup drewnianego płotu),        5. 

Ścieżki rowerowe (zakup 20 sztuk tzw. ławek 

młodzieżowych oraz zakup dwóch stacji naprawy 

rowerów),                                                          6. Plac 

Zabaw  (zakup ważki, bujaka, huśtawki, 

piaskownicy) 

Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Razem

Razem



2

Powiat Żniński Starosta                     

Zbigniew Jaszczuk                     

Wicestarosta                  

Andrzej Hłond

Budowa ogólnodostępnego boiska 

wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Łabiszynie wraz z 

instalacją ogólnodostępnej siłowni 

zewnętrznej

Łabiszyn żniński 419 313,00 658 987,60

 Operacja polega na budowie boiska 

wielofukkcyjnego wykonanego ze sztucznej trawy 

piaskowej. Wokół boiska zostanie wykonana 

opaska z kostki brukowej betonowej.  Powstanie 

boisko do piłki ręcznej, dwa boiska do piłki 

koszykowej oraz do piłki siatkowej i tenisa 

ziemnego. W projekcie zaplanowano również 

budowę ogólnodostępnej siłowni zewnętrznej  

działajacej na różne partie mięśniowe.  W skład 

siłowni wchodzą następujące urządzenia: wyciąg 

górny i krzesło, biegacz i orbitek, prasa nożna i 

wioślarz, surfer i twister, rower i jeździec, sztanga 

do wypychania, rower do ćwiczeń rąk i nóg, ławka 

z pedałami. 

457 485,00 719 656,60

RAZEM 1 159 974,00 1 580 903,22

Razem


