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Konkursy ogłoszone w 2010 r.

W ramach wdrażania LSR przeprowadzone zostały cztery konkursy 
na następujące działania:

1. Odnowa i rozwój wsi – 04.01.2010 – 28.01.2010

2. „Małe projekty” – 19.04.2010 – 18.05.2010

3. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – 12.07.2010 –
03.08.2010 

4. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej – 08.11.2010-
22.11.2010
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Odnowa 
i rozwój wsi
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Odnowa i rozwój wsi

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu 
wynosił 1 222 039,00.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 9 wniosków, z których 
osiem uzyskało dofinansowanie. 

Wartość wniosków złożonych przez ośmiu Beneficjentów, z 
którymi podpisane zostały umowy wyniosła 1 222 939,00. 

Największe dofinansowanie na jeden projekt wynosiło 261 
000,00, a najmniejsze dofinansowanie wynosiło 96 945,00.

Umowy z Beneficjentami zostały zawarte 17.06.2010.



Odnowa i rozwój wsi

Gmina Wąbrzeźno: 
„Remont budynków świetlic wiejskich wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu w Jaworzu, Przydworzu, 
Wałyczyku”. 

Wartość projektu: 261 000,00. 

Cel projektu:  Ułatwienie dostępu społeczeństwu do placówek 
kultury oraz podniesienie standardu i jakości życia 
mieszkańców wsi.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Wąbrzeźno: 

Krótki opis Projektu:

W ramach projektu zostały wyremontowane świetlice w 
Jaworzu, Przydworzu i Wałyczyku. Remont polegał na 
wymianie stolarki okiennej i drzwiowej na PCV, wymianie 
instalacji elektrycznej i odgromowej, ułożeniu paneli 
podłogowych i płytek ceramicznych, malowaniu ścian i sufitów. 
Utwardzono także część terenu przy świetlicach i wykonano 
nowe ogrodzenie, a także wykonano termomodernizację
budynków. Przy każdej świetlicy został urządzony plac zabaw 
dla dzieci.
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Odnowa i rozwój wsi

Miasto i Gmina Łasin

„Budowa placów zabaw w miejscowościach: Święte, Nowe 
Jankowice, Wybudowanie Łasińskie, Wydrzno; budowa wiat 

przystankowych  w miejscowościach: Przesławice, Huta 
Strzelce, Nogat, Goczałki, Plesewo oraz modernizacja ulicy 

Wałowej w Łasinie”.

Wartość projektu: 180 900,00. 

Cel projektu:

Poprawa jakości życia mieszkańców Miasta i Gminy Łasin
poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych, kulturalnych i 
cywilizacyjnych mieszkańców związanych między innymi z 
ułatwieniem zdobywania wiedzy, pracy i nawiązywania 
kontaktów międzyludzkich.
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Odnowa i rozwój wsi

Miasto i Gmina Łasin

Krótki opis Projektu:  

W ramach projektu wykonano 5 placów zabaw dla dzieci w 
miejscowościach o dużej liczbie dzieci w wieku przedszkolnym i 
wczesnoszkolnym; wybudowano 5 wiat przystankowych 
komunikacji zbiorowej w 5 wsiach oraz wykonano 
modernizację ulicy Wałowej w Łasinie poprzez ułożenie 
dywanika asfaltowego na jezdni i budowę chodników z kostki 
Polbruk.
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Nowy plac zabaw w Gminie Łasin



Zmodernizowana ulica Wałowa  w Łasinie



Odnowa i rozwój wsi

Gmina Gruta
„Zagospodarowanie jeziora Mełeńskiego i terenu do niego 

przyległego”.

Wartość projektu: 198 139,00. 
Cel projektu:  

Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Słup i innych 
miejscowości gminy Gruta poprzez zagospodarowanie jeziora 
Mełeńskiego i terenu do niego przyległego w Słupie dla celów 
rekreacyjnych i turystycznych.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Gruta

Krótki opis Projektu:  

W ramach projektu wybudowano kąpielisko wraz z zapleczem 
nad jeziorem Mełeńskim w Słupie. W ramach tego zadania 
wykonano: ogrodzenie kąpieliska, parking, plac zabaw, 
zaplecze sanitarne, plażę z pomostem oraz pole namiotowe. Do 
plaży doprowadzono media: wodę, energię elektryczną. Parking 
utwardzono polbrukiem, a miejsce na rowery oraz ścieżki 
wysypano tłuczniem.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Rogóźno
„Zagospodarowanie centrum miejscowości Białochowo”.

Wartość projektu: 122 170,00. 

Cel projektu:  

Poprawa  wizerunku  miejscowości oraz jakości  życia  i 
wypoczynku mieszkańców  poprzez zagospodarowanie  centrum 
miejscowości Białochowo.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Rogóźno

Krótki opis Projektu:  

Wyrównanie terenu, wymiana ogrodzenia, montaż urządzeń
zabawowych, budowa chodnika i nowej wiaty przystankowej, 
wykonanie nowej nawierzchni  placu manewrowego.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Płużnica 
„Zmiana sposobu użytkowania budynków poszkolnych na 

ośrodek szkolno-wypoczynkowy w Orłowie – I etap”.

Wartość projektu: 151 361,00. 

Cel projektu:  

Remont, który doprowadzi do zmiany sposobu użytkowania 
budynków poszkolnych na ośrodek szkoleniowo –
wypoczynkowy stanowiący swoiste centrum szkoleń, sportu, 
rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców całej gminy Płużnica.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Płużnia

Krótki opis Projektu:  

Przedmiotem projektu był remont, który doprowadził do 
zmiany sposobu użytkowania budynków poszkolnych na 
ośrodek szkoleniowo – wypoczynkowy w Orłowie. Zakres robót 
polegał na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, zmianie 
pokrycia i dociepleniu dachów, wykonaniu elewacji pawilonu 
oraz roboty murowe.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Książki 
„Remont chodnika i budowa placu zabaw dla dzieci w centrum 

wsi Książki”.

Wartość projektu: 114 088,00. 

Cel projektu:  

Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom przemieszczającym 
się po wsi Książki oraz stworzenie miejsca rekreacji, zabawy i 
wypoczynku dla dzieci. 
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Książki

Krótki opis Projektu:  

Przedmiotem projektu było zwiększenie atrakcyjności 
miejscowości gminnej i zaspokojenie potrzeb jej mieszkańców. 
Projekt zakładał rozbiórkę starego, asfaltowego chodnika, który 
był bardzo zniszczony i zagrażał bezpieczeństwu mieszkańców i 
budowę nowego chodnika z kostki polbrukowej.

W ramach projektu zbudowano również plac zabaw dla dzieci w 
centrum wsi Książki.
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Wyremontowany chodnik we wsi Książki 





Odnowa i rozwój wsi

Gmina Świecie nad Osą
„Stworzenie miejsc rekreacji i wypoczynku dla dzieci w 

miejscowościach: Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy 
Młyn”. 

Wartość projektu: 98 336,00. 

Cel projektu:  

Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez Stworzenie miejsc 
rekreacji i wypoczynku dla dzieci w miejscowościach: 
Bursztynowo, Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Świecie nad Osą

Krótki opis Projektu:  

W ramach realizowanego projektu zostały wykonane cztery 
place zabaw dla dzieci w miejscowościach: Bursztynowo, 
Rychnowo, Mędrzyce i Nowy Młyn. Place zabaw zostały 
wyposażone w sprzęt zabawowy (karuzele, huśtawki, zestawy 
rekreacyjne, piaskownice, sprężynowce, ławki, kosze na śmieci 
oraz tablice informacyjne), a teren każdego z placu zabaw został
ogrodzony. Wszystkie z wyżej wymienionych placów zabaw są
ogólnodostępne i służą najmłodszym mieszkańcom gminy 
Świecie nad Osą.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Dębowa Łąka 

„Budowa boiska sportowego o nawierzchni tartanowej wraz z 
wyposażeniem w miejscowości Wielkie Radowiska”.

Wartość projektu: 96 945,00. 

Cel projektu:  

Poprawa jakoPoprawa jakośści ci żżycia mieszkaycia mieszkańńccóów wsi Wielkie w wsi Wielkie RadowiskaRadowiska
poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno poprzez stworzenie miejsca rekreacyjno –– sportowego i sportowego i 
integracji spointegracji społłecznej.ecznej.
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Odnowa i rozwój wsi

Gmina Dębowa Łąka

Krótki opis Projektu:  

Boisko wielofunkcyjne o powierzchni 698 m², na którym 
przewidziano wyposażenie umożliwiające grę w kosza, grę w 
piłkę ręczną oraz w grę w siatkówkę. Wyposażenie posiada 
możliwość demontażu oraz regulacji w zależności od potrzeb 
szkoleniowych oraz przedziału wiekowego dzieci. 

Obiekt został wykonany na bazie żywic poliuretanowych, 
służących do wykonania wielowarstwowych nawierzchni 
sportowych. Jest to posadzka przepuszczalna o wysokiej 
odporności na zmienne warunki atmosferyczne w tym niskie 
temperatury i promieniowanie UV.
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Małe projekty
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Małe projekty

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu 
wynosił 160 000,00.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 6 wniosków, z których 5 
uzyskało dofinansowanie. 

Wartość wniosków złożonych przez ośmiu Beneficjentów, z 
którymi podpisane zostały umowy wyniosła 49 919,23. 

Największe dofinansowanie na jeden projekt wynosiło 18 
020,00, a najmniejsze dofinansowanie wynosiło 3 681,00.

Umowy z Beneficjentami zostały zawarte w okresie od 
stycznia do lutego 2011.



Małe projekty

Gmina Dębowa Łąka 

„Wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach Łobdowo i 
Kurkocin”.

Wartość projektu: 7 601,23. 

Cel projektu:  

Poprawa jakoPoprawa jakośści ci żżycia mieszkaycia mieszkańńccóów wsi w wsi ŁŁobdowoobdowo oraz oraz 
KurkocinKurkocin poprzez poprawpoprzez poprawęę warunkwarunkóów miejsca spotkaw miejsca spotkańń i i 
integracji w integracji w śświetlicach wiejskich.wietlicach wiejskich.
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Małe projekty

Gmina Dębowa Łąka

Krótki opis Projektu:  

W ramach projektu zakupiono zestaw mebli kuchennych i szafę
do zaplecza do Świetlicy Wiejskiej w Łobdowie. Do Świetlicy 
Wiejskiej w Kurkocinie zakupiono stoły i krzesła.
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Małe projekty

Gmina Wąbrzeźno: 
„Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małych Radowiskach, 
Orzechówku, Stanisławkach, Sitnie, Trzcianku, Trzcianie, 

Węgorzynie i Jaworzu w podstawowy sprzęt”.

Wartość projektu: 18 020,00. 

Cel projektu:  Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego poprzez wyposażenie świetlic wiejskich w Małych 
Radowiskach, Orzechówku, Stanisławkach, Sitnie, Trzcianku, 
Trzcianie, Węgorzynie i Jaworzu w podstawowy sprzęt.
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Małe projekty

Gmina Wąbrzeźno: 

Krótki opis Projektu:
W ramach projektu wyposażono osiem świetlic wiejskich w 
miejscowościach w sprzęt świetlicowy i AGD do kuchni. Świetlice 
wiejskie wyposażono w następujące elementy: Małe Radowiska (stoliki 
i krzesła świetlicowe, nagrzewnica gazowa), Orzechówko (nagrzewnica 
gazowa), Stanisławki (stoliki świetlicowe, witryna chłodnicza, 
nagrzewnica gazowa), Trzcianek (stoliki i krzesła świetlicowe, 
kuchenka gazowo-elektryczna, witryna chłodnicza), Trzciano (krzesła 
świetlicowe, kuchenka gazowo-elektryczna, nagrzewnica gazowa, 
witryna chłodnicza), Węgorzyn (kuchenka gazowo-elektryczna, 
nagrzewnica gazowa, witryna chłodnicza), Jaworze (nagrzewnica 
gazowa).
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Małe projekty

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z Wąbrzeźna: 
„Organizacja wypoczynku wakacyjnego dla dzieci w 

miejscowości Jarantowice, Myśliwiec, Pływaczewo i Ryńsk”.

Wartość projektu: 9 996,00. 

Cel projektu:  Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 
na obszarze objętym LSR Fundacji LGD Wieczno poprzez 
organizację zajęć rekreacyjno - wypoczynkowych dla dzieci w 
miejscowości Jarantowice, Myśliwiec, Pływaczewo i Ryńsk.
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Małe projekty

Stowarzyszenie „Nasza Gmina” z Wąbrzeźna:

Krótki opis Projektu:

Projekt miał na celu zacieśnienie więzi społecznych, rodzinnych 
i międzypokoleniowych, wzrost umiejętności współdziałania w 
grupie, wzrost aspiracji poznawczych, aktywności dzieci, 
otwartości, wiary we własne możliwości oraz motywacji 
uczestników projektu do dalszej aktywnej pracy w środowisku. 
Projekt zakładał objęcie działaniami świetlicowymi 
prowadzonymi w 4 świetlicach wiejskich przez okres 2 tygodni 
grupy 120 dzieci tygodniowo. W ramach projektu realizowane 
były zajęcia tematyczne: kulinarne, rekreacyjno-sportowe, 
plastyczne, rękodzielnicze i piknik integracyjny przy ognisku.
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Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci



Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci



Małe projekty

Gmina Świecie nad Osą: 

„Organizacja imprezy sportowo-rekreacyjnej pn. Turniej 
Sołectw Gminy Świecie nad Osą”. 

Wartość projektu: 10 621,00. 

Cel projektu:  

Organizacja turnieju sportowo-rekreacyjnego dla sołectw 
Gminy Świecie nad Osą.
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Małe projekty

Gmina Świecie nad Osą

Krótki opis Projektu:  
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Małe projekty

Stowarzyszenie „Pro Publico Bono” w Gminie Gruta: 

„Organizacja zajęć sportowych – wszyscy w gminie ćwiczą
razem”.

Wartość projektu: 3 681,00. 

Cel projektu:  

Wzrost standardu życia mieszkańców na obszarze objętym 
projektem oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Wzrost 
aktywności, odpowiedzialności oraz zdolności samoorganizacji.
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Małe projekty

Stowarzyszenie „Pro Publico Bono” w Gminie Gruta

Krótki opis Projektu: 
Projekt był skierowany do 40 osobowej grupy osób powyżej 25 roku 
życia zamieszkujących na terenie gminy Gruta. Polegał na 
przeprowadzeniu przez wykwalifikowanego terapeutę 37 godzinnego 
cyklu ćwiczeń relaksacyjno-korekcyjnych przemiennie na hali 
sportowej i na basenie. Po serii ćwiczeń metodą pilates (kontrolowane 
płynne ruchy, które poprawiają elastyczność i sylwetkę ciała oraz 
poprawiają funkcje organów wewnętrznych) odbywały się ćwiczenia 
korekcyjne oraz aerobik. Ćwiczenia zwiększają wydatek energetyczny 
organizmu powodując redukcje tkanki tłuszczowej oraz zwiększa 
koordynacje ruchową i wydolność serca, i płuc.
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Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

39



Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

W 2010 r. przeprowadzono jeden nabór wniosków w okresie 
12.07.2010 – 03.08.2010.

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu 
wynosił 100 000,00.

W odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek. 

Niewykorzystane środki z konkursu przechodzą na lata 
następne.



Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W 2010 r. przeprowadzono jeden nabór wniosków w okresie 
08.11.2010 – 22.11.2010.

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu 
wynosił 80 000,00.

W odpowiedzi na konkurs nie wpłynął żaden wniosek. 

Niewykorzystane środki z konkursu przechodzą na lata 
następne.



Konkursy ogłoszone w 2011r.

W ramach wdrażania LSR przeprowadzone zostały dwa konkursy 
na następujące działania:

1. Odnowa i rozwój wsi – 10.08.2011 – 08.09.2011

1. „Małe projekty” – 10.08.2011 – 08.09.2011
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Odnowa i rozwój wsi

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu wynosił
1 197 914,00.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 8 wniosków; wnioskodawcami były 
gminy: Radzyń Chełmiński, Wąbrzeźno, Dębowa Łąka, Łasin, Gruta, 
Świecie nad Osą, Książki i Płużnica. 

Wartość wniosków złożonych przez 8 Beneficjentów, wyniosła 

1 198 840,00. 
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Małe projekty

Limit dostępnych środków w ramach ogłoszonego konkursu wynosił
160 000,00.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 13 wniosków.

Wnioskodawcami 4 wniosków były gminy, a 9 organizacje pozarządowe. 

Wartość wniosków złożonych przez 13 Beneficjentów wyniosła 

207 506,64. 
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Małe projekty

Lista wnioskodawców naboru na „Małe Projekty” w 2011 r.
Gminy: Wąbrzeźno, Dębowa Łąka, Gruta i Płużnica (łącznie na kwotę 75 650,22 

zł).

Organizacje pozarządowe:

1.Stowarzyszenie „Nasza Gmina” – 10 282,30 zł
2.Trio Soft Sp. z o.o. – 24 978,00 zł
3.Gminny Ośrodek Kultury w Książkach – 13 854,00 zł
4.Stowarzyszenie „Pro Publico Bono” w Grucie – 7 000,00 zł
5.Gminny Ośrodek Kultury w Świecie nad Osą – 14 315,00 zł
6.Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna Radzyń Chełmiński – 23 621,50 zł
7.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowa – 7 002,62 zł
8.Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Linowa – 13 483,00 zł
9.Stowarzyszenie „Przyjaciele Boguszewa” – 17 320,00 zł

Wnioski złożono na kwotę: 131 856,42 zł
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Dziękuję za uwagę


