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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorze-
cza Zgłowiączki (LGD) powstało w 2007 roku. Pod 
względem administracyjnym obszar LGD składa się 
z całego powiatu włocławskiego, do którego należą 
gminy: Baruchowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Cho-
ceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lu-
bień Kujawski, Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek 
i Miasto Kowal. Głównym działaniem LGD jest wdra-
żanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dnia 19 maja 2016 r. została podpisana umowa 
o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwo-
ju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR). 
LGD ogłasza konkursy tematyczne w ramach dwóch 
programów:

1. Regionalny Program Województwa Kujaw-
sko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P):

– w ramach osi priorytetowej 7 i 11;
Cel szczegółowy osi priorytetowej 7: Ożywienie 

społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lo-
kalnymi Strategiami Rozwoju;

Cel szczegółowy osi priorytetowej 11: Wzrost ak-
tywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obję-
tych Lokalnymi Strategiami Rozwoju.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020 (PROW):

Cel szczegółowy: „Wspieranie lokalnego rozwo-
ju na obszarach wiejskich” w ramach priorytetu
6 „Promowanie włączenia społecznego, zmniejszanie 
ubóstwa oraz rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich”.

Wstęp
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Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej już za nami!

W dniach 23-24 kwietnia 2018 roku w Brzeskim 
Centrum Kultury odbyły się warsztaty z zakresu ak-
tywizacji społecznej, w których udział wzięło 11 osób. 
Warsztaty były prowadzone przez Panią Agnieszkę 
Przybysz, która, na co dzień zajmuje się rękodziełem. 
Na zajęciach pierwszego dnia uczestniczące Panie 
uczyły się wyrabiać własnoręcznie piękne i pachnące 
mydełka oraz ozdabiały świece wtapiając w nie kolo-
rowe kwiaty. Drugiego dnia Panie ozdabiały herba-
ciarki oraz tace drewniane za pomocą metody deco-
upage, która polegała na pomalowaniu drewnianych 
herbaciarek i tac kolorową bejcą, a następnie na przy-
klejeniu na odpowiednio spreparowaną powierzch-
nię wzoru wyciętego z papieru ryżowego lub serwetki 
papierowej. Po zakończonych warsztatach uczestnicy 
zabrali wykonane przez siebie prace do domu. Pod-
czas warsztatów uczestnicy mogli skorzystać z poczę-
stunku. Efekty prac do obejrzenia pod artykułem.
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OSOBY	 NAGRODZONE	W	 KONKURSIE	 PLASTYCZNYM	 „TURYSTYKA	 NA	 OBSZARZE	 LGD	W
OCZACH	MŁODYCH	MIESZKAŃCÓW	II”

Kategoria Imię	i	nazwisko Gmina

6-8	LAT

Aleksandra	Łukaszewicz Chodecz
Igor	Świątkiewicz Choceń
Szymon	Woźniak Choceń
Cecylia	Nawrocka Choceń

9-12	LAT

Kacper	Wichrowski Lubraniec
Oskar	Borowski Brześć	Kujawski

Julia	Gralak Brześć	Kujawski
Kacper	Krygier Lubraniec

13-16	LAT16	LAT

Julia	PietrzakJulia	Pietrzak Chodecz
Julia	Klonowska Chodecz
Maja	Krüger Choceń

Amelia	Drozdowska Brześć	Kujawski

Konkurs plastyczny pt.: „Turystyka na obszarze LGD 
w oczach młodych mieszkańców II” zorganizowany 
przez LGD został zakończony. Bardzo dziękujemy za 
wszystkie otrzymane prace. Przypominamy, że dzieci 
miały namalować pracę na temat jak powinno wyglądać 
miejsce w mojej gminie, w którym chciałabym/chciał-
bym spędzać wolny czas (np.: plac zabaw, plaża, park 
linowy itp.). Dnia 8 maja 2018 roku w biurze Stowarzy-
szenia odbyło się komisyjne wybranie najlepszych prac. 
Na konkurs wpłynęło 177 prac zgodnych z regulaminem. 

Złożone prace były oceniane w trzech kategoriach wie-
kowych 6-8 lat, 9-12 lat, 13-16 lat. Komisja konkursowa 
wybrała w każdej kategorii wiekowej cztery najlepsze 
prace. W poniedziałek dnia 21 maja 2018 roku o godzi-
nie 15.00 w Choceńskim Centrum Kultury-Biblioteka 
w Choceniu odbyło się podsumowanie konkursu. Nagro-
dzonych zostało 12 uczestników. Wszystkim laureatom 
konkursu zostały wręczone dyplomy, nagrody: 2 walizki 
i piłka, a także wszyscy otrzymali gromkie brawa. Na-
grodzonym jeszcze raz serdecznie gratulujemy!

II EDYCJA KONKURSU PLASTYCZNEGO „Turystyka na obszarze 
LGD w oczach młodych mieszkańców II”Imię	i	nazwisko Gmina

OSOBY NAGRODZONE W KONKURSIE PLASTYCZNYM „TURYSTYKA NA OBSZARZE LGD 
W OCZACH MŁODYCH MIESZKAŃCÓW II”

Kategoria Imię i nazwisko Gmina

6-8 LAT

Aleksandra Łukaszewicz Chodecz
Igor Świątkiewicz Choceń
Szymon Woźniak Choceń
Cecylia Nawrocka Choceń

9-12 LAT

Kacper Wichrowski Lubraniec
Oskar Borowski Brześć Kujawski

Julia Gralak Brześć Kujawski
Kacper Krygier Lubraniec

13-16 LAT

Julia Pietrzak Chodecz
Julia Klonowska Chodecz

Maja Krüger Choceń
Amelia Drozdowska Brześć Kujawski
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LGD NA LOKALNYCH WYDARZENIACH KULTURALNYCH

W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki gościło ze swoim 
mobilnym punktem informacyjno-promocyjnym 
na wydarzeniach kulturalnych organizowanych 
w miejscowościach objętych obszarem LSR. Nasza 
obecność była z jednej strony okazją do przekaza-
nia zainteresowanym mieszkańcom gmin informa-
cji na temat lokalnej strategii rozwoju, ogłaszanych 
konkursach i zasadach udzielania pomocy. Z dru-
giej strony LGD zapewniło podczas imprezy anima-
cje oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. Podczas 
wydarzenia były rozdawane gadżety, a także dla 
uczestników zapewniony był poczęstunek.

Nasze stoisko było można odwiedzić na wydarze-
niach w dniach:

• 1 maja w Kowalu,
• 26 maja w Chodczu,
• 2 czerwca w Lubrańcu,
• 10 czerwca w Choceniu,
• 23 czerwca w Fabiankach,
• 12 sierpnia w Baruchowie.
Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej 

o działalności LGD, strategii, zasadach przyznawania 
do�inansowania oraz typach operacji, które będą mia-
ły największe szanse wsparcia z budżetu LSR. Zapra-
szamy do biura Stowarzyszenia.
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Wydarzenie Promujące LSR w Nasiegniewie

W dniu 23 czerwca 2018 roku Stowarzyszenie Lo-
kalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki zorga-
nizowało wydarzenie promujące Lokalną Strategię 
Rozwoju na lata 2014-2020, które odbyło się na pla-

cu osiedlowym w Nasiegniewie w godzinach 14.00-
19.00. Głównym celem wydarzenia była promocja 
LSR, przedstawienie jej głównych założeń oraz prze-
kazanie informacji o planowanych naborach wnio-
sków. Podczas imprezy nie zabrakło dodatkowych 
atrakcji. Dzieci mogły za darmo pobawić się na dmu-
chańcach, skorzystać z przejażdżki konnej lub wziąć 
udział w zabawach przygotowanych przez animato-
rów. Można było również zrobić sobie pamiątkowe 
zdjęcie w fotobudce. Ponadto uczestnikom pikniku za-
pewniono atrakcje w postaci konkursów z nagrodami. 
Wydarzenie zgromadziło liczne grono gości, którzy 
mogli poczęstować się pyszną grochówką i kiełbaską.



8

Konferencja

W dniu 29 czerwca 2018 r. w Dąbiu Kujawskim (gm. 
Lubraniec) odbyła się konferencja pt. „Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki w per-
spektywie �inansowej 2014-2020”. Na konferencji poru-
szane były tematy związane z realizacją Lokalnej Strate-
gii Rozwoju Stowarzyszenia na lata 2014-2020, w tym 
zaprezentowane zostały następujące zagadnienia: cele 
LSR, zasady przyznawania pomocy w ramach Osi prio-
rytetowych 7 i 11 Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na spotkaniu 
zaprezentowany został również stan wdrażania nowej 
strategii – w jakim miejscu jesteśmy. Stowarzyszenie 
od początku wdrażania LSR ogłosiło 9 konkursów: 6 

konkursów w 2017 roku, 2 konkursy w 2018 roku, któ-
re dotyczyły Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz 1 konkurs w 2018 roku z Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
z zakresu Rewitalizacji. Prezes Stowarzyszenia - Roman 
Nowakowski przedstawił plany ogłaszania naborów 
w 2018 roku oraz stan prac nad GPR-ami w gminach 
LGD. Bardzo dziękujemy przybyłym gościom za uczest-
nictwo. Mamy nadzieję, że przekazane informacje i po-
ruszone tematy przybliżyły działalność LGD Dorzecza 
Zgłowiączki w perspektywie �inansowej 2014-2020. Za-
danie współ�inansowane ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorze-
cza Zgłowiączki planuje ogłosić w 2018 roku kon-
kurs na projekty grantowe realizowane w ramach 
osi priorytetowej 7 RPO WK-P. Projekty te mają 
przyczynić się do ożywienia społecznego i gospo-
darczego na obszarach objętych LSR. Cel ten zosta-
nie osiągnięty m.in. dzięki wsparciu małej przed-
siębiorczości lokalnej. Granty w ramach projektów 
grantowych w osi 7 mają służyć wsparciu inwesty-
cyjnemu mikro i małych przedsiębiorstw poprzez:

-rozbudowę przedsiębiorstwa,
-rozszerzenie zakresu działania przedsiębior-

stwa,
-działania mające na celu dokonywanie zasadni-

czych zmian produkcji bądź procesu produkcyjne-
go, prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych 
lub ulepszonych produktów/usług,

- zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 
technologicznych, organizacyjnych,

-zmianę wyrobu i usługi, w tym także zmianę 
sposobu świadczenia usługi.

Projekty z zakresu wsparcia mikro i małych 
przedsiębiorstw będą realizowane wyłącznie 
w formie projektów grantowych. Co to oznacza? 
To LGD wybiera projekty, podpisuje z Grantobiorcą 
umowę, kontroluje jego realizację, a także wypłaca 
środki po jego realizacji. Grantobiorcami projektów 
grantowych są mikro i małe przedsiębiorstwa. Mi-
kroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo zatrud-
niające mniej niż 10 pracowników, którego roczny 
obrót oraz/lub całkowity bilans roczny nie prze-
kracza 2 milionów euro. Małe przedsiębiorstwo to 
przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pra-
cowników, którego roczny obrót oraz/lub całkowi-
ty bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro. 
Wsparcie mogą otrzymać tylko istniejące przedsię-
biorstwa. Działanie nie wspiera zakładania działal-
ności gospodarczej oraz nabycia tzw. Pierwszych 
aktywów trwałych. Ze względu na charakter wspar-
cia, obejmujący rozbudowę przedsiębiorstwa i/lub 
rozszerzenie bądź zmianę zakresu działania, ist-

niejące przedsiębiorstwo należy definiować, jako 
faktycznie prowadzące działalność, a nie wyłącznie 
zarejestrowane.

Forma wsparcia: refundacja.
Maksymalna wartość grantu w ramach projektu 

grantowego wynosi 50 tys. złotych, przy poziomie 
dofinansowania do 85%.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia należy 
osiągnąć następujące wskaźniki:
• Wskaźnik produktu:

- liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotację
• Wskaźnik rezultatu:

- liczba nowych produktów/usług wprowadzo-
nych w przedsiębiorstwie,

- liczba udoskonalonych produktów/usług wpro-
wadzonych w przedsiębiorstwie.

Formularz wniosku o powierzenie grantu i za-
łączniki (wg obowiązujących wzorów wskazanych 
w Ogłoszeniu o naborze) będzie można pobrać ze 
strony www.kujawiaki.pl i wypełnić elektronicznie.

Wersję ostateczną kompletnie wypełnionego for-
mularza wniosku o powierzenie grantu należy wy-
drukować i podpisać (pieczątka podmiotu lub pie-
czątka/i imienne osoby/osób upoważnionej/ych). 
Wymaga się zachowania czytelności wszystkich 
formularzy składanych w odpowiedzi na Ogłosze-
nie o naborze wniosków.

Zaleca się złożenie wersji elektronicznej formu-
larza wniosku o powierzenie grantu. Wersja papie-
rowa i wersja elektroniczna powinny być tożsame. 
Ocenie podlega wersja papierowa.

 Grantobiorca może złożyć tylko jeden wniosek 
o powierzenie grantu.

Podmiot ubiegający się o grant składa wniosek 
osobiście lub przez osobę wyznaczoną przez gran-
tobiorcę.

Złożenie wniosku o powierzenie grantu jest po-
twierdzane przez pracownika biura LGD na pierw-
szej stronie wniosku oraz na kopii pierwszej strony 
wniosku (na egzemplarzu grantobiorcy).
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Szkolenie z procedur

W dniu 11 lipca 2018r. odbyło się szkolenie z zakresu 
stosowania procedur oraz kryteriów dotyczących opera-
cji przez LGD RPO-WK-P Oś 7. Szkolenie to było skiero-
wane do członków rady i pracowników biura LGD. Przed-
miotem szkolenia były Lokalne kryteria wyboru operacji 
RPO 7, lista wymaganych dokumentów potwierdzających 
spełnienie kryteriów wyboru operacji, listę warunków 
udzielenia wsparcia oraz analizę wniosku o do�inanso-
wanie w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

Szkolenie z rewitalizacji

W dniu 10 lipca 2018r. odbyło się szkolenie/ spo-
tkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków 
w ramach osi 7- Działania infrastrukturalne przyczy-
niające się do rewitalizacji społeczno- gospodarczej 
miejscowości – w szczególności o dużej koncentracji 
negatywnych zjawisk społecznych- zmierzające do 
ożywienia społeczno- gospodarczego danego obsza-
ru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamiesz-
kujących obszary problemowe w życiu społecznym 

i gospodarczym. Przedmiotem szkolenia były Lokalne 
kryteria wyboru operacji RPO 7, lista wymaganych 
dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów 
wyboru operacji , listę warunków udzielenia wsparcia 
oraz analizę wniosku o do�inansowanie w ramach RPO 
WK-P na lata 2014-2020. Dziękujemy bardzo za udział 
w szkoleniu/spotkaniu informacyjnym. Mamy nadzie-
ję, że przekazane informacje okazały się przydatne 
i pomogą bene�icjentom w wypełnieniu dokumentów.
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Szkolenia dla przedsiębiorców

Właśnie zakończyliśmy cykl szkoleń dla przedsiębior-
ców oraz osób zainteresowanych pozyskaniem środków 
na działalność gospodarczą. W związku z zakończonymi 
naborami wniosków Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia-
łania Dorzecza Zgłowiączki zaprosiło przedsiębiorców 
z obszaru LGD zainteresowanych podejmowaniem i roz-
wijaniem działalności gospodarczej na bezpłatne szkole-
nie/spotkania informacyjne przygotowujące do składania 
wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 19 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LE-
ADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie ope-
racji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2014-2020. Na szkoleniu przekazane 
zostały uczestnikom informacje w następującym zakresie:

• Informacje dotyczące wypełniana wniosku o do�i-
nansowanie i załączników,

• Najważniejsze zobowiązania wynikające z umowy 
przyznania pomocy,

•  Informacje w zakresie kryterium wyboru.
 Terminy spotkań:
• 05.06 oraz 08.06.2018r. - Szkolenie z podejmowa-

nia działalności gospodarczej,
• 12.06.2018r. - Szkolenie z rozwijania działalności 

gospodarczej.
W dniu 6 czerwca oraz 19 czerwca 2018r. zorganizo-

waliśmy szkolenie w zakresie wypełniania biznesplanu, 
który jest obowiązkowym załącznikiem do dokumentacji 
konkursowej w ramach działania podejmowania działal-
ności gospodarczej (PREMIE) oraz rozwijanie działalno-
ści gospodarczej. Potencjalni bene�icjenci konkursów dla 
przedsiębiorców dowiedzieli się krok po kroku jak wy-
pełnić każde pole w biznesplanie, jak sporządzić analizy 
�inansowe, opisać potencjalnych klientów, kontrahentów 
oraz konkurencję na rynku. Podobne szkolenia planuje-
my w I połowie 2019 roku.
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Premie- wybrane wnioski

W czerwcu 2018r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło konkurs na 
podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane były od 11 czerwca 2018r. do 26 czerw-
ca 2018r. Niestety nie wszystkie złożone wnioski zmieściły się w limicie i zostały wybrane przez Radę 
Stowarzyszenia. Dofinansowanie otrzymają następujące wnioski:

Lp.
Nr reje-

stru wnio-
sku

Imię i nazwi-
sko/ Nazwa 

wnioskodaw-
cy/ 

Tytuł operacji

Liczba 
otrzymanych 
punktów za 
spełnianie 
kryteriów 
wyboru

Intensyw-
ność po-

mocy (%) 
wskazana 

w LSR

Operacja 
mieści się 
w ramach 

limitu okre-
ślonego w 
ogłoszeniu

1 2 3 4 5 6 7

1. 76/2018/P Martyna 
Skowrońska

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej w celu świadczenia usług me-

chaniki samochodowej
75 Nd Tak

2. 81/2018/P Kinga Będziak Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie produkcji szachów 70 Nd Tak

3. 83/2018/P Agnieszka 
Jadczak

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie usług fotografi cz-

nych.
65 Nd Tak

4. 61/2018/P Anna Bryn- 
Zawadzka

Podjęcie oraz prowadzenie nowej działal-
ności gospodarczej pn. EKOZAW Anna 
Bryn- Zawadzka w zakresie oferowania 
usług zagospodarowania terenów zieleni 

oraz sprzedaży peletu opałowego z bioma-
sy na obszarze LSR

60 Nd Tak

5. 63/2019/P Dawid Muś-
kiewicz

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej poprzez świadczenie usług 

ogólnobudowlanych.
60 Nd Tak

6. 67/2018/P Zbigniew Da-
riusz Kowalec

Utworzenie i prowadzenie nowej dzia-
łalności gospodarczej pn „Gardenia Zbi-
gniew Kowalec” zajmującej się-zakłada-
niem i pielegnacją ogrodów oraz terenów 

zielonych na obszarza LSR

60 Nd Tak
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7. 69/2018/P Karolina Maria 
Lewandowska

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej w zakresie przygotowania 

żywności dla odbiorców zewnętrznych ( 
katering).

60 Nd Tak

8. 72/2018/P Tomasz Pier-
nik

Podjęcie działalności gospodarczej pole-
gającej na remontach i naprawach samo-

chodów.
60 Nd Tak

9. 68/2018/P Paweł Stefan 
Frankowski

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 
polegającej na świadczeniu usług budow-
lanych z wykorzystaniem podstawowych 

urządzeń budowlanych na rzecz osób 
fi zycznych i przedsiębiorstw

59,44 Nd Tak

10. 73/2018/P GÓRECKI 
PIOTR

Utworzenie i wyposażenie działalności 
zw. ze świadczeniem usług fi zjoterapeu-
tycznych i odnowy biologicznej przede 

wszystkim w formie mobilnej

55 Nd Tak

11. 79/2018/P
Anna Jadwiga 
Rułka- Jabł-

czyńska

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej polegającej na świadczeniu 

usług w zakresie zagospodarowania tere-
nów zielonych.

55 Nd Tak

12. 82/2018/P
Albert Krzysz-
tof Mieszkow-

ski

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej zakresu produkcji grafi ki, poli-

grafi  i obróbki cyfrowej.
55 Nd Tak

13. 62/2018/P Patryk Paweł 
Jankowski

Podjęcie i prowadzenie działalności go-
spodarczej polegającej na sprzedaży w 

zakresie środków ochrony roślin, nawo-
zów mineralnych oraz nasion.

50 Nd Tak

14. 65/2018/P Marcin Zie-
liński

Utworzenie i prowadzenie nowej dzia-
łalności gospodarczej na obszarze LSR z 

zakresu świadczenia usług naprawy samo-
chodów

50 Nd Tak
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Rozwój działalności gospodarczej-wybrane wnioski

W czerwcu 2018r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki ogłosiło konkurs na 
rozwój działalności gospodarczej. Wnioski przyjmowane były od 25 czerwca 2018r. do 9 lipca 2018r. Po 
mimo dużego zainteresowania konkursem złożono tylko dwa wnioski. Do dofinansowania został wybrany 
tylko jeden wniosek.

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW Z RPO WK-P

Jesienią LGD planuje ogłosić konkursy z Osi 
11 oraz Osi 7 RPO WK-P. Przewidziano konkursy 
na projekty grantowe z osi 11 realizujące utwo-
rzenie klubów pracy i aktywizacji społeczno-za-
wodowej. Stowarzyszenie planuje ogłosić drugi 
konkurs z rewitalizacji. LGD również przewidu-
je ogłoszenie konkursu w trybie grantowym na 
wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsię-
biorstw (oś7) oraz na realizacje projektów, któ-
re podejmują działania mające na celu założenie 

klubów młodzieżowych i innych z obszaru ak-
tywnej integracji o charakterze środowiskowym, 
usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider lb 
animator aktywności lokalnej oraz obywatelskiej, 
i inne rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej oraz 
świetlice środowiskowe. Szczegółowe informacje 
na temat naboru wniosków o udzielenie wsparcia 
można uzyskać w biurze Stowarzyszenia Lokalna 
Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

KONKURSY – PREMIE I ROZWÓJ DZIAŁALNOSCI GOSPODARCZEJ

Lp.
Nr reje-

stru wnio-
sku

Imię i nazwi-
sko/ Nazwa 

wnioskodaw-
cy/ 

Tytuł operacji

Liczba 
otrzymanych 
punktów za 
spełnianie 
kryteriów 
wyboru

Intensyw-
ność po-

mocy (%) 
wskazana 

w LSR

Operacja 
mieści się 
w ramach 

limitu okre-
ślonego w 
ogłoszeniu

1 2 3 4 5 6 7

1. 85/2018/R Agnieszka Jan-
kowska Młyn

WYPOSAŻENIE OBIEKTU HOTELAR-
SKIEGO W CHODCZU 60 66,73 Tak

Szanowni Państwo jesienią Lokalna Gru-
pa Działania planuje dodatkowe nabory wnio-
sków o przyznanie pomocy w zakresie ROZWÓJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ. Będzie to 
nabór w ramach niewykorzystanych środków 
w poprzednich konkursach – PROW.

Ponadto LGD planuje ogłoszenie kolejnych 
konkursów dla przedsiębiorców w I półroczu 
2019 r. – na PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ oraz na ROZWÓJ DZIAŁAL-
NOŚCI GOSPODARCZEJ.
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Oś priorytetowa 11 ma przyczynić się do uła-
twienia społecznościom lokalnym inicjowanie 
i realizację działań rozwojowych w formule par-
tycypacyjnej przy współudziale mieszkańców, lo-
kalnych partnerów społeczno-gospodarczych i sa-
morządów lokalnych.

Celem projektu jest poprawa spójności społecz-
nej, która będzie realizowana poprzez zwiększenie 
aktywności społeczno-zawodowej osób zagrożo-
nych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 
w ramach działań o charakterze środowiskowym, 
a także poprzez organizowanie społeczności lo-
kalnej i animacji społecznych. Podejmowane będą 
także działania wspierające przedsięwzięcia ukie-
runkowane m.in. na animację, tworzenie, rozwój 
i współpracę w ramach lokalnych partnerstw na 
rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Poniżej przykładowe opisy małych inicjatyw 
możliwych do realizacji w naborach ogłaszanych 
przez LGD w ramach projektów grantowych.

Projekt: Kluby młodzieżowe
1. Odbiorcami wsparcia są dzieci i młodzież 

zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecz-
nym w wieku szkolnym, tj. od 6/7 lat do 18 roku 
życia (lub do zakończenia realizacji obowiązku 
szkolnego i obowiązku nauki) z zastrzeżeniem, iż 
osoby niepełnoletnie przyjmowane będą za zgodą 
rodzica lub opiekuna prawnego. Możliwym jest 
objęcie wsparciem także otoczenia ww. osób.

2. Klub w swojej działalności zakłada realiza-
cję celów, takich jak:

• wsparcie procesu edukacyjnego przez pomoc 
w nauce i przezwyciężanie trudności szkolnych;

• pomoc w odkryciu potencjału i predyspozy-
cji zawodowych;

• wzmocnienie procesu integracji ze społe-
czeństwem;

• kształtowanie umiejętności w zakresie peł-
nienia ról społecznych, rozwój zdolności inter-
personalnych i postaw prospołecznych;

• wzmocnienie poczucia własnej wartości i do-
starczenie pozytywnych wzorców zachowań;

• zapewnienie bezpiecznych form spędzanie 
czasu wolnego, rozwój talentów i zainteresowań.

3. W ramach klubu może być realizowany pro-
gram rówieśniczy. Program polega na organizo-
waniu liderów/doradców, którzy pomagają rówie-
śnikom w różnych sferach ich funkcjonowania, 
m.in:

a) edukacyjnej- (pomoc w nauce) – ucznio-

wie klas starszych pomagają młodszym kolegom 
w zrozumieniu materiału szkolnego;

b) działania o charakterze socjoterapeutycz-
nym – (pomoc w zajęciach o charakterze socjo-
terapeutycznym)- promowaniu pozytywnych 
wzorców zachowań, wspieranie kolegów w poko-
nywaniu trudności w relacjach z innymi;

c) profilaktycznej (pomoc w akcjach profilak-
tycznych) – promowaniu zdrowego stylu życia, 
przeciwdziałanie uzależnieniom podczas akcji 
profilaktycznych;

d) mediacyjnej (pomoc w mediacjach) – roz-
wiązywaniu konfliktów rówieśniczych, w sytu-
acjach problemowych.

4. W ramach podejmowanych działań reko-
mendowana jest realizacja co najmniej dwóch 
z ośmiu kompetencji kluczowych spośród:

a) porozumiewanie się w języku ojczystym
b) porozumiewanie się w językach obcych;
c) kompetencje matematyczne i podstawowe 

kompetencje naukowo-techniczne;
d) kompetencje informatyczne;
e) umiejętność uczenia się;
f ) kompetencje społeczne i obywatelskie;
g) inicjatywność i przedsiębiorczość;
h) świadomość i ekspresja kulturalna.
5. Godziny funkcjonowania klubu nie powin-

ny kolidować z wypełnieniem obowiązku szkol-
nego dzieci i młodzieży. W dni nauki szkolnej, 
zajęcia w klubie powinny być realizowane popo-
łudniami, poza planem zajęć szkolnych tak, aby 
uczestnicy w sposób aktywny mogli skorzystać 
z oferowanego wsparcia. W dni wolne od nauki 
szkolnej funkcjonowanie klubu może odbywać się 
również w godzinach przedpołudniowych.

6. Zatrudniona w Klubie Młodzieżowym może 
być osoba, która spełnia jeden z poniższych wa-
runków:

a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku: 
pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o ro-
dzinie lub praca socjalna lub inne uzupełnione 
szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;

b) posiada wykształcenie średnie i szkolenie 
z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;

c) posiada wykształcenie średnie oraz udoku-
mentowany co najmniej roczny staż pracy z dzieć-
mi lub rodziną.

7. Osoba prowadząca Klub Młodzieżowy zobo-
wiązana jest do ewidencjonowania uczestników, 
w tym założenia karty dla każdego uczestnika.

8. Pod opieką jednego opiekuna/wychowawcy 
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może przebywać łącznie maksymalnie 25 dzieci/
młodzieży.

9. Zakres zadań realizowanych przez pracow-
ników Klubu Młodzieżowego obejmuje w szcze-
gólności:

a) Prowadzenie zajęć i treningów mających na 
celu aktywną integracje dzieci i młodzieży, w tym 
zajęć o charakterze wychowawczym i profilak-
tycznym (z uwzględnieniem, iż zajęcia wycho-
wawcze i profilaktyczne odbywają się w grupach 
maksymalnie 12 osobowych) – stworzenie i udo-
stępnienie harmonogramu zajęć;

b) Rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzie-
ży w oparciu o alternatywne sposoby spędzania 
wolnego czasu;

c) Pomoc w nauce oraz nadrabianiu zaległości 
szkolnych;

d) Pomoc w kryzysach szkolnych, rodzinnych, 
rówieśniczych i osobistych, opartych na diagnozie 
indywidualnej i grupowej;

e) Współpraca ze szkołą, Ośrodkami Pomocy 
Społecznej, sądem i innymi instytucjami działają-
cymi na rzecz dziecka i rodziny;

f ) Współpraca i regularny kontakt z rodzina-
mi/opiekunami wychowanków.

10. Pracownicy Klubu Młodzieżowego zobo-
wiązani są do sporządzania comiesięcznych spra-
wozdań z zakresu realizowanych zadań.

11. Wyżej wymienione zapisy powinny znaleźć 
odzwierciedlenie w Regulaminie Klubu Młodzie-
żowego.

Projekt: Aktywizacja społeczno-zawodo-
wa mieszkańców

Celem jest aktywizacja społeczna i zawodowa 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez wdrażanie kompleksowych 
działań aktywizacji społeczno-zawodowej skie-
rowanych do osób, rodzin, środowisk i lokalnych 
społeczności, w oparciu o ścieżkę reintegracji 
stworzoną indywidualnie dla każdego uczestnika 
wsparcia, oraz poprzez dostęp do usług rehabili-
tacji zawodowej.

Etap I - Określenie ścieżki reintegracji przy 
udziale psychologa i doradcy.

Etap II Aktywizacja społeczna:
•Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne 

– stworzenie grupy wsparcia prowadzonej przez 
terapeutę/psychologa;

•Poradnictwo prawne i obywatelskie – dyżury 
specjalistów;

•Warsztaty kształtujące umiejętności osobiste, 
treningi kompetencji i umiejętności społecznej;

•Wizyty studyjne;
•Integracja społeczna uczestników - np. wy-

jazdy do kina, wioski tematycznej, teatru, rajd, 
piknik itp.

Elementy towarzyszące:
- Koszty opieki nad dzieckiem lub osobą za-

leżną
- Koszty przejazdów na zajęcia.
Etap III Aktywizacja zawodowa.
•Doradztwo zawodowe, trener pracy, pośred-

nictwo pracy;
•Kursy/szkolenia zawodowe;
•Elementy towarzyszące;
•Staże/zajęcia reintegracji zawodowej u praco-

dawców;
Elementy towarzyszące;
- Koszty dojazdów uczestników projektu na 

szkolenia i staże;
- Stypendium szkoleniowe i stażowe;
- Badania lekarskie przed skierowaniem na 

szkolenie/staż;
- Odzież ochronna i materiały szkoleniowe dla 

uczestników kursów zawodowych.

Projekt: Działania wspierające w zakre-
sie organizowania lokalnej społeczności 
i animacji społecznej:

Celem jest integracja mieszkańców, tj. osób 
wykluczonych wraz z ich otoczeniem z wykorzy-
staniem zasobów gminy, w tym świetlic wiejskich, 
domów kultury, bibliotek:

•Stworzenie miejsc integracji wielopokole-
niowej, w tym organizacja spotkań edukacyjno-
-kulturalnych po. prelekcja filmów, wyjazdy do 
kina, teatru, opery, zaproszenie „ciekawych osób” 
- osób z pasją, spotkania ze specjalistami;

•Organizowanie debat i konsultacji społecz-
nych przy współudziale mieszkańców;

•Organizowanie warsztatów pracy twórczej 
o charakterze terapeutycznym np. kulinarnych, 
garncarskich, szydełkowania;

•Organizowanie zajęć rekreacyjno-sporto-
wych: piłkarzyki, szachowy, gry planszowe, ta-
neczne, ruchowe;

•Poradnictwo psychologiczne, terapeutyczne;
•Poradnictwo prawne i obywatelskie.
Koszty:
- wynagrodzenie psychologa, terapeuty, ani-

matora, prelegenta, trenera,
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- zakup biletów, wynajem autokaru,
- catering,
- zakup piłkarzyków, szachów, gier planszo-

wych,
- zakup materiałów na warsztaty.
W przypadku, gdy w projekcie będą uczestni-

czyły osoby niesamodzielnie, należy je rozumieć 
jako osoby niesamodzielne ze względu na stan 
zdrowia lub wiek (65+) albo niepełnosprawność, 
która wymaga opieki lub wsparcia w związku 
z niemożnością samodzielnego wykonywania co 
najmniej jednej z podstawowych czynności dnia 
codziennego.

Projekt: Działania z obszaru aktywnej 
integracji o charakterze środowiskowym

Projekt skierowany jest do rodzin z dziećmi 
z niepełnosprawnościami i/lub rodzin przeżywa-
jących trudności w pełnieniu funkcji opiekuń-
czo-wychowawczych, o których mowa w ustawie 
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej:

•diagnoza potrzeb,
•wsparcie psychologiczne i terapeutyczne, 

prawne – stworzenie grupy wsparcia prowadzonej 
przez terapeutę/psychologa,

•usługi wspierające osobę z niepełnosprawno-
ściami- tłumacz osoby głuchoniemej, przewod-
nik, asystent osoby niepełnosprawnej,

•usługi wspierające rodziców:- doradztwo, 
szkolenia, warsztaty np. stworzenie Akademii ro-
dziny- cykliczne spotkania dla rodziców, a także 
zajęcia dla dzieci zgodnie ze zdiagnozowanymi 
potrzebami,

•wsparcie w postaci asystenta rodziny, media-
tora,

•zajęcia integracyjne, edukacyjne, sportowe.
Koszty:
- wynagrodzenie psychologa, terapeuty, praw-

nika, asystenta, przewodnika, tłumacza, mediato-
ra, trenera, doradcy,

- wynajem sali,
- materiały szkoleniowe, pomocnicze na zaję-

cia,
- koszty dojazdu,
- catering.

Projekt: Działania wspierające w zakre-
sie organizowania lokalnej społeczności 
i animacji społecznej: usługi wzajemno-
ściowe, samopomocowe

Celem jest organizacja Bank Czasu, który orga-
nizuje ruch samopomocy i inicjatywę społeczną, 
w szczególności wśród osób niepełnosprawnych 
oraz starszych w oparciu o zasadę pomocniczo-
ści oraz wykorzystuje kapitał społeczny tkwiący 
w społeczności lokalnej. Ideą Banku Czasu jest 
pośredniczenie we wzajemnej wymianie usług 
i pomocy w formie bezgotówkowej, umożliwia 
dzielenie się z innymi osobami swoim wolnym 
czasem i umiejętnościami. Bank Czasu działa na 
zasadzie katalogu usług. To bank, w którym nie 
używa się pieniędzy, walutą jest godzina wykona-
nej usługi. Uczestnicy ofiarują swoje usługo-go-
dziny, czyli umiejętności, zdolności i talent. Czas 
ten można wykorzystać poprzez powierzenie wy-
konania trudnej dla siebie czynności innej osobie. 
Świadcząc usługi, uczestnik zarabia godzinę. Go-
dzina pomocy przy pracach domowych jest warta 
tyle samo, ile godzina pracy w ogrodzie.
Zadania:

•Realizacja działań samopomocy w oparciu 
o katalog usług. Katalog ten zawiera różnorod-
ne formy wsparcia m.in.: szycie, haft, podwoże-
nie samochodem, wykłady poświęcone promocji 
zdrowego stylu życia, przygotowywanie plakatów 
i ulotek, pieczenie, gotowanie, odśnieżanie, pie-
lęgnacja ogródka, warsztaty międzypokoleniowe 
–osoby starsze opowiadają o tradycjach, wspólne 
przygotowanie potraw tradycyjnych.

•Działania aktywizujące społeczność w ramach 
lokalnych projektów i inicjatyw społecznych (np. 
obchody Aktywnych Społeczności, Międzynaro-
dowego Dnia Osoby Starszej, realizacja działań 
animacyjnych w przestrzeni podwórek, czy mo-
bilnej przestrzeni zabawy w okresie wakacyjnym, 
dyżury w Punkcie Informacyjnym dot. rewitaliza-
cji dzielnicy, wolontariat w świetlicy środowisko-
wej, czynna współpraca z lokalnymi organizacja-
mi, instytucjami na rzecz społeczności lokalnej.

•Rozwój dialogu społecznego poprzez udział 
i organizację m.in. konferencji, wizyt studyjnych.

Koszty:
- wynagrodzenie animatorów warsztatów 

i moderatora banku czasu,
- wynajem pomieszczeń i urządzeń do realiza-

cji cyklicznych spotkań,
- wyposażenie pomieszczeń,
- materiały na warsztaty, inicjatywy,
- koszty uczestnictwa i organizacji konferen-

cji, wizyt studyjnych , inicjatyw aktywizacyjnych
- catering.
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HARMONOGRAM PLANOWANYCH NABORÓW

II półrocze 2018r.

Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej in-
tegracji o charakterze środowiskowym (Oś 11)

Rewitalizacja (Oś 7)

Usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider 
lub animator aktywności lokalnej oraz obywatel-
skiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej (Oś 11)

Kluby pracy i aktywizacja społeczno-zawodowa 
(Oś 11)

Świetlice środowiskowe (Oś 11)

Wsparcie inwestycyjne mikro i małych przedsię-
biorstw (Oś 7)

Rozwijanie działalności gospodarczej (PROW)

I półrocze 2019r.

Kluby młodzieżowe i inne z obszaru aktywnej in-
tegracji o charakterze środowiskowym (Oś 11)

Usługi wzajemnościowe, samopomocowe, lider 
lub animator aktywności lokalnej oraz obywatel-
skiej, i inne rozwiązania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej i animacji społecznej (Oś 11)

Podejmowanie działalności gospodarczej (PROW)

Rozwijanie działalności gospodarczej (PROW)

Rewitalizacja (Oś 7)
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Siedziba Stowarzyszenia:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

ul. Sikorskiego 12,
87-850 Choceń

Biuro Stowarzyszenia
ul. Włocławska 16,

87-850 Choceń
Tel: 54 284 66 69

e-mail: zglowiaczka@wp.pl
www.kujawiaki.pl

Zadanie współfi nansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


