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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. Są to gminy: Baru-
chowo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, 
Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Lubień Kujawski, 
Lubanie, Lubraniec, gmina Włocławek i Miasto Kowal. 
Obszar LGD posiada wiele atrakcji turystycznych, do 
których należą jeziora z plażami i pomostami, dworki 
oraz parki przydworskie. Warto podkreślić, iż na te-
renie LGD znajduję się ponad 40 jezior- największe 
z nich to jezioro Długie o powierzchni 230 ha. Inne 
atrakcje turystyczne, którymi można się pochwa-
lić to: miejsce urodzenia matki Fryderyka Chopina  
w miejscowości Długie, jezioro Gościąż, grobowce 
megalityczne w Wietrzychowicach, Sarnowie, Gaju,  

źródło rzeki Noteć znajdujące się w gminie Chodecz. 
Na terenie LGD jest również dużo obiektów sportowo-
-rekreacyjnych. W każdej gminie znajdują się siłownie 
zewnętrzne i miejsca ogniskowe. Dla mieszkańców 
i przyjezdnych organizowane są liczne wydarzenia 
kulturalne (pikniki, rajdy rowerowe, teatry uliczne). 
Głównym działaniem LGD jest wdrażanie Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. W tym celu LGD 
przeprowadza m.in. nabory wniosków na realizację 
różnych projektów, ogłasza konkursy na nabór wnio-
sków o dofinansowanie, organizuje różnego rodzaju 
spotkania/szkolenia dla beneficjentów, udziela bez-
płatnego doradztwa jak również przeprowadza wiele 
działań informacyjnych.

O nas
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Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki do 
końca lipca 2017 roku ogłosiło 5 konkursów w ra-
mach działania 19 „ Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Były to:

Konkurs 1/2017 - Budowa lub przebudowa pu-
blicznych dróg gminnych lub powiatowych. W ramach 
konkursu wybrano do  dofinasowania następujące 
operacje:

1. Gmina Brześć Kujawski-Przebudowa publicz-
nych dróg gminnych – ul. Szkolna w Wieńcu-400 
749,00

2. Gmina Boniewo-Przebudowa dróg gminnych 
w miejscowości Jerzmanowo-Kaniewo-143 
704,00

3. Gmina Lubraniec - Przebudowa drogi gminnej 
Wola Sosnowa – Sarnowo-152 715,00

4. Gmina Miasto Kowal-Przebudowa dróg gmin-
nych w centrum Kowala - ul. Matejki-144 658,00

5. Gmina Baruchowo-Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Goreń Duży-76 295,00

6. Gmina Kowal-Przebudowa drogi gminnej nr 
190906C w miejscowości Dębniaki-62 738,00

7. Gmina Choceń - ,,Przebudowa drogi gminnej nr 
190711C Śmiłowice-Nowa Wola’’-101 822,00

8. Gmina Włocławek - ,,Przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Kruszyn- ul. Świerkowa” 
- 96 460,00

9. Gmina Włocławek- „Przebudowa drogi gmin-
nej w miejscowości Telążna Leśna-Bartnica” 
-99 138,00

10. Gmina Włocławek-Przebudowa drogi gminnej 
w miejscowości Łagiewniki”- 56 755,00

Konkurs 2/2017 - Budowa lub przebudowa ogól-
nodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekre-
acyjnej lub kulturalnej. W ramach konkursu wybrano 
do dofinasowania następujące operacje:

1. Gmina Lubraniec-Adaptacja pomieszczeń po 
kotłowni na siłownię w ramach istniejącej za-
budowy Zespołu Szkół- 31 815,00

2. Gmina Fabianki-Budowa placów zabaw i miejsc 
rekreacji w gminie Fabianki - 101 807,00

3. OSP w Lubaniu – Przebudowa świetlicy OSP 
Lubanie- 79 928,00

4. Gmina Izbica Kujawska - Budowa kompleksu 

Konkursy ogłoszone przez LGD w 2017 roku
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sportowo - rekreacyjnego wraz z niezbędną  
infrastrukturą- 281 880,00

5. Gmina Lubień Kujawski- Budowa placu zabaw 
przy Zespole Placówek Oświatowych w Lubie-
niu Kujawskim – 159 075,00

6. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń- 
Budowa infrastruktury rekreacyjnej w parkach 
w Śmiłowicach i Czerniewicach - 55 000,00

7. Gmina Kowal- Utworzenie miejsca wypoczyn-
ku i rekreacji nad jeziorem Lubiechowskim  
- 31 829,00

8. Miasto i Gmina Chodecz- Budowa placów za-
baw przy ulicy Polnej oraz przy przedszkolu  
 w Chodczu - 89 479,00

Konkurs 3/2017 - Zachowanie dziedzictwa lokal-
nego. W ramach konkursu wybrano do  dofinasowania 
następujące operacje:

1. Gmina Lubanie - Przebudowa Gminnego Ośrod-
ka Kultury w Lubaniu-95 849,00

2. Stowarzyszenie dla Rozwoju Gminy Choceń  
- Zachowanie dziedzictwa lokalnego w świetli-
cach na terenie Gminy Choceń - 184 089,00

3. OSP Chodecz - Zakup instrumentów dla Orkie-
stry Dętej OSP Chodecz - 79 400,00 

Konkurs 4/2017 - Podejmowanie działalności go-
spodarczej kwota dostępnych środków w konkursie  
– 700 000,00zł

Konkurs 5/2017 - Rozwijanie działalności go-
spodarczej kwota dostępnych środków w konkursie  
– 1 000 000,00zł

LGD przygotowuje się do konkursu 6/2017 Budo-
wa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kultu-
ralnej planowana kwota w konkursie - 1 080 304,00zł, 
7/2017 Granty przedsiębiorcy (RPO oś 7) plano-
wana kwota w konkursie - 500 000,00 oraz  8/2017 
Granty (RPO oś 11) planowana kwota w konkursie  
- 900 000,00.



LGD Dorzecza Zgłowiączki zorganizowało w lutym  
i marcu br. trzy szkolenia w zakresie wypełniania 
biznesplanu, który jest obowiązkowym załącznikiem 
do dokumentacji konkursowej w ramach działań 
podejmowanie działalności gospodarczej lub roz-
wijanie działalności gospodarczej w ramach PROW. 
Szkolenie prowadził Pan Tomasz Wysocki. Spotkanie 
przeznaczone było dla wszystkich przyszłych oraz 
aktualnych przedsiębiorców, którzy potrzebowa-
li wiedzy i praktycznych umiejętności do stworze-
nia biznesplanu. Uczestnicy zapoznali się również  
z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju  Wsi z dnia 24 września 2015 roku dotyczącego 

„Wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. 
Potencjalni beneficjenci konkursów dla przedsię-
biorców dowiedzieli się krok po kroku jak wypełnić  
każde pole w biznesplanie, jak sporządzić analizy  
finansowe, opisać potencjalnych klientów, kontra-
hentów oraz konkurencję na rynku. Podczas spotka-
nia zostały zapewnione materiały dydaktyczne oraz  
poczęstunek.

Szkolenie z biznesplanu
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W związku z ogłoszonymi konkursami przez 
LGD pracownicy biura przeprowadzili dla za-
interesowanych beneficjentów szkolenia/spo-
tkania informacyjne w ramach poddziałania 
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność” objętego Programem Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia 
odbyły się z następujących operacji:
• Budowa lub przebudowa publicznych dróg 

gminnych lub powiatowych, 
• Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej  

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 
lub rekreacyjnej, lub kulturalnej,

• Zachowanie dziedzictwa lokalnego,
• Podejmowanie działalności gospodarczej,
• Rozwój działalności gospodarczej.

Udział w spotkaniach informacyjnych był 
bezpłatny. Na szkoleniach przekazane zostały  
uczestnikom informacje dotyczące wypełniana  
wniosku o dofinansowanie, załączników, zobo-
wiązań wynikających z umowy przyznania po-
mocy,  informacje w zakresie kryteriów wyboru. 
Uczestnicy mieli też możliwość przedyskutowa-
nia swoich wątpliwości. Dziękujemy za udział  
i zapraszamy na kolejne spotkania oraz doradz-
two.

Szkolenia/Spotkania informacyjne dla beneficjentów



W czerwcu br. LGD zorganizowało wyjazd studyjny 
w celu poznania dobrych praktyk prowadzenia gospo-
darstw opiekuńczych. Ten nowy rodzaj prowadzenia 
działalności jest odpowiedzią na potrzeby mieszkań-
ców w celu zapewnienia opieki nad osobami starszy-
mi. Gospodarstwa opiekuńcze to forma połączenia 
prowadzenia działalności rolniczej z opieką nad oso-
bami potrzebującymi wsparcia. Choć w naszym kraju 
taka forma prowadzenia działalności jest nowością to 
gospodarstwa te z powodzeniem funkcjonują w in-
nych krajach Europy. Tak zwane dzienne domy pobytu 
to miejsca, w których osoby starsze i niepełnospraw-
ne mogą skorzystać z dziennej opieki gospodarzy.  
W domach tych podopieczni korzystają z wyżywienia, 
a także chętnie pomagają przy przygotowaniu posił-
ków. Aktywnie spędzają czas – oczywiście w zależ-
ności od swoich możliwości, na świeżym powietrzu 
-czasem są to krótkie spacery, a czasem ćwiczenia re-
laksacyjne, czy uczestniczą w różnych grach sprawno-
ściowych – szachy, warcaby, gry karciane. Podopieczni 
mogą również wykonywać różne robótki ręczne: haft, 
szydełkowanie. Oferty gospodarstw opiekuńczych są 
bardzo różne. W jednych podopieczni mogą realizo-
wać się artystycznie poprzez malowanie obrazów, czy 

ozdabianie różnych przedmiotów. W innych natomiast 
rozwijać swoje zainteresowania. Dużą zaletą gospo-
darstw opiekuńczych jest niewielka ilość podopiecz-
nych zwykle nie przekracza ona 10 osób, jak również 
domowa atmosfera. 

Podczas wyjazdu studyjnego odwiedzono gospo-
darstwo opiekuńcze w miejscowości Bysław. Przeby-
wało tam pięcioro podopiecznych. Następnie w Mę-
dromierzu zwiedzono Miodową wioskę tematyczną, 
jako przykład animowania środowisk wiejskich, gdzie 
uczestnicy uczestniczyli w warsztatach – odlewanie 
świec z wosku pszczelego. Ostatnim punktem wyjazdu 
były gospodarstwa we wsi Trzebnica i  Koślince.

Wizyta studyjna - gospodarstwa opiekuńcze - dobre praktyki
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W tym roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa 
Działania Dorzecza Zgłowiączki gościła 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 infor-
macji na temat lokalnej strategii rozwoju, ogłasza-
nych konkursach i zasadach udzielania pomocy.  
Z drugiej strony LGD zapewniło podczas impre-
zy animacje oraz konkursy dla dzieci i dorosłych. 
Podczas wydarzenia rozdawane były słodkie upo-
minki i gadżety LGD - kubki, parasolki, smycze, 
balony. Uczestnicy mogli również poczęstować się 
pyszną grochówką lub żurkiem. 

Nasze stoiska można było odwiedzić w wyda-
rzeniach takich jak:
• „Święto Mleka” w Grabkowie dnia 11 czerwca, 
• „VII Święto Żuru Kujawskiego” w Starym Brze-

ściu dnia 17 czerwca,  
• „Powitanie Lata” w Amfiteatrze nad Jeziorem 

Lubieńskim dnia 1 lipca, 
• „Festyn  na powitanie lata” w Boniewie dnia 

9 lipca,
• „Miodowe Lato” w Zarzeczewie dnia 20 sierp-

nia,

• „Dożynki gminno-parafialne” w Izbicy Kujaw-
skiej dnia 27 sierpnia.  

Osoby, które będą chciały dowiedzieć się więcej 
o działalności LGD, strategii, zasadach przyzna-
wania dofinansowania oraz typach operacji, które 
będą miały największe szanse wsparcia z budżetu 
LSR zapraszamy do odwiedzenia naszego punktu 
na wydarzeniu organizowanym przez gminę Wło-
cławek dnia 3 września br. w Smólniku. Ponadto 
LGD będzie organizatorem wydarzenia promują-
cego LSR dnia 23 września 2017 roku w Lubaniu.

LGD na lokalnych wydarzeniach kulturalnych
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W dniach 28-29 czerwca 2017 roku LGD organi-
zowało w Choceńskim Centrum Kultury - Biblioteka 
warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej , w których 
udział wzięło 13 osób. Zajęcia były prowadzone przez 
Panią Agnieszkę Przybysz, która na co dzień zajmuje 
się rękodziełem.

Na warsztatach pierwszego dnia uczestnicy ozda-
biali herbaciarki metodą decoupage, która polegała na 
pomalowaniu drewnianego pudełka kolorową bejcą,  
a następnie na przyklejeniu na odpowiednio spre-

parowaną powierzchnię wzoru wyciętego z papieru  
ryżowego lub serwetki papierowej.

Drugiego dnia osoby uczestniczące w warsztatach 
ozdabiały szklane wazony metodą decupage-sospeso. 
Dzięki wykorzystaniu tej metody wazony ozdobio-
ne zostały trójwymiarowymi kwiatami i złoceniami.  
Uczestnicy warsztatów byli bardzo zaangażowani  
w wykonywanie prac i wyrazili chęć uczestniczenia  
w podobnych inicjatywach w przyszłości. Efekty prac 
do obejrzenia na zdjęciach.

Warsztaty z zakresu aktywizacji społecznej
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Stowarzyszenie LGD Dorzecza Zgłowiączki 
serdecznie zaprasza dzieci i młodzież w wieku 
od 6 do 16 lat zamieszkujące gminy: Barucho-
wo, Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, 
Fabianki, Izbica Kujawska, Kowal, Miasto Kowal, 
Lubraniec, Lubień Kujawski, Lubanie, gmina Wło-
cławek do wzięcia udziału w konkursie plastycz-
nym pt. „Turystyka na obszarze LGD w oczach 
młodych mieszkańców”.  Aby wziąć udział w kon-
kursie należy wykonać pracę plastyczną (praca 
płaska wykonana dowolną techniką)  o tematyce 
- jak powinno wyglądać miejsce w mojej gminie, 
w którym chciałabym/chciałbym spędzać wol-
ny czas (np.: plac zabaw, plaża, park linowy itp.).  
Wykonane prace prosimy dostarczyć do biura 
Stowarzyszenia na adres: 

87- 850 Choceń, ul. Włocławska 16 w terminie 
od 1 sierpnia do 30 września 2017 roku.  

Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach 
wiekowych:
- 6-8 lat,
- 9-12 lat,
- 13-16 lat. 

W każdej kategorii zostaną przyznane po 4 na-
grody - sprzęt sportowy. Dodatkowym wyróżnie-
niem będzie umieszczenie wygranych prac pla-
stycznych w kalendarzach i terminarzach, które 
będą wydane na 2018 rok. 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi nie później 
niż do dnia 10 października 2017 r. Osoby chęt-
ne do wzięcia udziału w konkursie proszone są 
o wypełnienie deklaracji uczestnictwa oraz zapo-
znanie się z Regulaminem konkursu. Dokumenty 
te zamieszczone są na stronie internetowej LGD -   
www.kujawiaki.pl.

Konkurs plastyczny „Turystyka na obszarze LGD w oczach 
młodych mieszkańców”
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LGD dla podmiotów zainteresowanych utworze-
niem Spółdzielni Socjalnych na obszarze LGD planuje 
zorganizować  dwudniowy wyjazd studyjny. Planowa-
ny termin wyjazdu to październik br. – liczba uczestni-
ków wyjazdu ograniczona. Więcej informacji na temat 
wyjazdu będzie można uzyskać na stronie interneto-
wej LGD www.kujawiaki.pl lub bezpośrednio w biurze 
LGD.

Czym zatem jest Spółdzielnia Socjalna i jak można 
ją założyć ?

Utworzenie spółdzielni socjalnej  przebiega wedle 
ściśle określonych przepisów. Istnieją dwie możliwości  
założenia spółdzielni socjalnej: pierwsza to założenie 
spółdzielni przez osoby fizyczne, które podlegają wy-
kluczeniu społecznemu lub osoby niepełnosprawne. 
Druga możliwość to podmioty prawne głównie przez 
jednostki samorządu terytorialnego, organizacje po-
zarządowe takie jak stowarzyszenia i fundacje oraz 
kościelne osoby prawne. 

Spółdzielnia socjalna musi składać się minimum 
z 5 osób fizycznych jednak nie więcej niż 50 osób, z 
których co najmniej 50 % musi należeć do kategorii 
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub wy-
kluczone społecznie. Taką osobą jest:
• Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczony 

stopień niepełnosprawności,
• Bezdomna, która realizuje program wychodzenia 

z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomo-
cy społecznej,

• Osoba bezrobotna, która musi być zarejestrowana 
w urzędzie pracy;

• Osoba uzależniona od alkoholu lub narkotyków, 
po zakończeniu programu psychoterapii w zakła-
dzie lecznictwa odwykowego,

• Chora psychicznie,
• Zwolniona z zakładu karnego,
• Uchodźca, realizujący program integracji ze śro-

dowiskiem.
Dokumenty, które opisują zasady działania spółdzielni 
socjalnych to Statut spółdzielni wraz z ustawą Prawo 
spółdzielcze. W statucie tym określa się m.in.:
• Nazwę spółdzielni oraz siedzibę,
• Przedmiot i teren działania ( zgodnie z PKD), 
• Czas jej trwania,
• Informacje finansowe i budżetowe organizacji,
• Informacje, że spółdzielnia działa na rzecz reinte-

gracji społecznej i zawodowej,
• Prawa i obowiązki członków spółdzielni,
• Informacje dotyczące podziału, połączenia się,  

a także likwidacji spółdzielni socjalnej,

Wyjazd studyjny - Spółdzielnie Socjalne
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• Zasady przyjmowania oraz odwoływania człon-
ków,

• Tryb zwoływania walnych zgromadzeń, obrado-
wania na nich i podejmowania uchwał.

Zebranie założycielskie należy zorganizować po okre-
śleniu statutu, na którym dokonuje się powołanie 
spółdzielni socjalnej, wybór zarządu oraz przyjęcie 
statutu.  W przypadku gdy spółdzielnia zrzesza więcej 
niż 15 osób konieczne jest  powołanie  rady nadzor-
czej. 
Po zebraniu zarząd ma 7 dni na złożenie wniosku  
o rejestrację. Poniżej lista dokumentów, które będą 
potrzebne przy składaniu wniosku o rejestrację:
• Protokół z zebrania założycielskiego podpisany 

przez przewodniczącego i sekretarza zebrania,
• Lista członków założycieli z oryginalnymi podpi-

sami wszystkich osób ,
• Uchwały  podjęte na zebraniu założycielskim:

- uchwała o powołaniu spółdzielni socjalnej,
- uchwała o podjęciu statutu,
-uchwała o wyborze władz-zarządu, i jeśli była 
wybierana to również rady nadzorczej,
-uchwała o wyborze komisji skrutacyjnej,

• Statut;
• Zaświadczenie potwierdzające, że każda z osób 

należąca do założycieli należy do jednej z grup,
• uwierzytelnione notarialnie lub przed pracowni-

kiem sądu podpisy wszystkich członków zarządu.
Ważne, aby dokumenty te były oryginałami lub 

kopiami potwierdzonymi przez notariusza. Wniosek  
o rejestrację spółdzielni wraz z dokumentami składa 
się do Krajowego Rejestru Sądowego. Czas rejestracji 
trwa od 1 do 1,5 miesiąca. 

Następnie po dokonaniu tej formalności spółdziel-
nia otrzyma numer REGON i numer NIP. Bardzo waż-
nymi innymi rzeczami, które pozostają do utworzenia 
spółdzielni to m.in : wyrobienie pieczątki, jeżeli wyma-
gane jest to uzyskanie  koncesji, licencji lub pozwoleń, 
założenie rachunku bankowego, złożenie do Urzędu 
Skarbowego formularza z danymi uzupełniającymi-
-NIP-8, zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatków 
od towarów i usług na formularzu VAT-R jeśli spół-
dzielnia będzie płatnikiem podatku VAT, w przypadku 
zatrudnienia pracownika należy zgłosić spółdzielnię 
do ZUS-u jako płatnika składek na druku ZUS ZPA.

Po wykonaniu wyżej przedstawionych etapów 
tworzenia spółdzielni socjalnej można przystąpić do 
prowadzenia działalności. 
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Wkrótce będą ogłoszone przez LGD konkursy te-
matyczne w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 
-2020 w ramach w dwóch osi 7 i 11. 

Konkursy tematyczne w ramach osi 7 to:
1. Działania infrastrukturalne przyczyniające 

się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej miej-
scowości wiejskich (Tryb konkursowy)

W ramach powyższego zakresu tematyczne-
go nie będą realizowane projekty rewitalizacyjne 
na obszarach miast.  Realizowane będą wyłącznie 
przedsięwzięcia wynikające z Gminnych/Lokalnych 
Programów Rewitalizacji oraz muszą wynikać i być po-
wiązane ze zrealizowanymi, realizowanymi lub plano-
wanymi do realizacji działaniami objętymi wsparciem 
EFS. Dopuszcza się również rozbudowę, nadbudowę 
budynku, przy czym dofinansowanie kosztów będzie 
możliwe wyłącznie w odniesieniu do powierzchni roz-
budowywanej, nadbudowywanej – nie większej niż 50 
% powierzchni całkowitej budynki  istniejącego przed 
realizacją operacji. Jako element projektu rewitaliza-
cyjnego realizowanego w ramach Osi 7 może być re-
alizowana przebudowa i modernizacja infrastruktury 
dróg lokalnych w celu poprawy dostępności do rewi-
talizowanego obszaru. 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych na 
poziomie projektu.

2. Wsparcie inwestycji mikro i małych przed-
siębiorstw- projekty inwestycyjne poprawiają-
ce konkurencyjność przedsiębiorstwa, związane  
z unowocześnieniem sposobu działania jak i ofer-
ty poprzez (Tryb grantowy):

a) rozbudowę przedsiębiorstwa;
b) rozszerzenie zakresu działania przedsiębior-

stwa;
c) działania mające na celu dokonywanie zasadni-

czych zmian produkcji bądź procesu produkcyjnego, 
prowadzące do wprowadzenia na rynek nowych lub 

ulepszonych produktów/usług;
d) zmianę stosowanych rozwiązań produkcyjnych, 

technologicznych, organizacyjnych ;
e) zmianę wyrobu i usług, w tym zmianę sposobu 

świadczenia usługi. 
Z zakresu wsparcia mikro i małych przedsiębiorstw 

będą realizowane wyłącznie w formie projektów gran-
towych. 

O dofinansowanie projektu mogą  ubiegać się 
podmioty z obszaru realizacji LSR, m.in.:
• jednostki samorządu terytorialnego ,
• związki jednostek samorządu terytorialnego,
• stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialne-

go,
• organizacje pozarządowe,
• samorządowe jednostki organizacyjne,
• mikro i małe przedsiębiorstwa.

Konkursy tematyczne w ramach osi 11 to:
Typ projektu nr 1:
Działania rzecz osób zagrożonych ubóstwem 

lub wykluczaniem społecznym , w zakresie wdro-
żenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji  
o charakterze środowiskowym takich jak :

a) klub samopomocy (w tym z programem rówie-
śniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

Środki finansowe w ramach RPO WK-P 2014-2020
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b) świetlice środowiskowe (w tym z programem 
socjoterapeutycznym programem rówieśniczym obej-
mujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, edukację, lide-
rowanie, coaching rówieśniczy),

c) kluby młodzieżowe (w tym z programem rówie-
śniczym obejmujące m.in.: rówieśnicze doradztwo, 
edukację, liderowanie, coaching rówieśniczy),

d) kluby pracy,
e) aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szko-

lenia i podnoszące kompetencje i/lub dające nowe 
umiejętności zawodowe i społeczne),

f) i inne z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym.

Typ projektu nr 2:
Działania wspierające rozwiązania w zakresie 

organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej  z wykorzystaniem m.in.:

a) usług wzajemnościowych, samopomocowych,
b) lidera lub animatora aktywności lokalnej oraz 

obywatelskiej,
c) i inne rozwiązania w zakresie organizowania spo-

łeczności lokalnej i animacji społecznej. 
O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się 

wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych 
(nie dotyczy osób prowadzących działalność gospo-
darczą lub oświatową na podstawie odrębnych prze-
pisów).

Dla typów projektów 1 i 2 grupą docelową są:
• osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem spo-

łecznym z obszarów:
- wiejskich oraz miast do 20 tys. mieszkańców peł-

niących rolę centrów  społeczno-gospodarczych w re-
gionie objętym LSR,

- miast powyżej 20 tys. mieszkańców objętych LSR.
• Otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wyklu-

czeniem społecznym (w takim zakresie, w jakim 
jest to niezbędne dla wsparcia osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczaniem społecznym), w tym 
osoby pełniące obowiązki opiekuńcze. 
Maksymalna wartość grantu w ramach projektu 

grantowego wynosi 50 tys. zł (w przypadku grantu za-
kładającego wyłącznie wzrost aktywności społecznej)  
lub 150 tys. zł (w przypadku grantu zakładającego 
efektywność zatrudnieniową). 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania 
projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych na 
poziomie projektu.
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Podpisano już pierwsze umowy z beneficjentami 
w ramach rozstrzygniętego konkursu nr 1/2017 na  
przyznanie pomocy na realizację operacji w zakresie 
działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach 
inicjatywy LEADER dla poddziałania 19.2 „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 
na operacje, które odpowiadają warunkom przyzna-
nia pomocy w zakresie budowy lub przebudowy pu-
blicznych dróg gminnych lub powiatowych.

Umowy zostały zawarte w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Kujawsko-Pomorskiego z siedzibą 
w Toruniu.  Podpisano je  następującymi z beneficjen-
tami:

• Gmina Brześć Kujawski,
• Gmina Boniewo,
• Gmina Lubraniec,
• Gmina Miasto Kowal,
• Gmina Baruchowo,
• Gmina Kowal,
• Gmina Choceń,
• Gmina Włocławek.

Jest nam bardzo miło, że wnioski złożone za po-
średnictwem LGD Dorzecza Zgłowiączki doczekały się 
pierwszych podpisanych umów.  Serdecznie gratuluje-
my i czekamy na kolejne umowy.

Pierwsze umowy podpisane
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorze-
cza Zgłowiączki zaprasza na doradztwo w ramach 
ogłoszonych konkursów. Doradztwo świadczone jest  
bezpłatnie i udzielane w godzinach pracy biura. 
Pierwszeństwo w korzystaniu z doradztwa mają 
osoby/podmioty, które uzgodniły termin doradztwa  
z pracownikiem LGD. Zapisy na doradztwo przyjmo-
wane są drogą telefoniczną, emaliową lub osobiście. 
Podczas doradztwa można uzyskać bezpośrednią  
pomoc z zakresu przygotowania wniosków i załącz-
ników. Jak również przeanalizować warunki wspar-
cia. Po udzielonym doradztwie pracownik wpisuję  
osobę/podmiot, któremu udzielił doradztwa na  
listę doradztwa prowadzoną przez pracownika.  
Doradztwo jest punktowane w ramach oceny wniosku 
i udzielane jest od dnia ogłoszenia danego konkur-
su do przed ostatniego dnia naboru. Osoba/podmiot  

po udzielonym doradztwie wypełnia ankietę i podpi-
suję kartę doradztwa. 

Osoby niepełnosprawne chcące skorzystać z do-
radztwa mogą umówić się z pracownikiem biura LGD 
na indywidualne doradztwo w miejscu i terminie 
uzgodnionym z pracownikiem biura

Doradztwo
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