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Drodzy Czytelnicy,

oddajemy w Wasze ręce trzecią już część publikacji prezentującej dobre praktyki projek-
tów realizowanych w ramach środków Lokalnej Strategii Rozwoju „Łączy nas Noteć” 
Partnerstwa dla Krajny i Pałuk. Wszystkie dofinansowane przez LGD operacje przyczyniły 
się do osiągnięcia celów wspomnianej strategii, którymi są rozwój turystki i rekreacji oraz 
kultywowanie dziedzictwa i tożsamości regionu.

Na realizację LSR Partnerstwo dla Krajny i Pałuk pozyskało ze środków Unii Europejskiej 
kwotę ponad 12 000 000 złotych, z których prawie 10 mln przeznaczone było do rozdy-
sponowania w formie dotacji dla Wnioskodawców na inicjatywy realizowane na obsza-
rze całego powiatu nakielskiego.

Z racji mnogości inicjatyw dofinansowanych przez LGD w ostatnim czasie (lata                       
2013-2014), niniejsza publikacja ma charakter almanachu – przedstawia w encyklope-
dycznym skrócie inicjatywy oraz inwestycje zrealizowane ze środków strategii przez orga-
nizacje pozarządowe, samorządy, jednostki kultury, osoby fizyczne (w tym rolników                               
i przedsiębiorców), podmioty gospodarcze, parafie a także spółdzielnie mieszkaniowe.

Dla jaśniejszego zobrazowania efektów projektów realizowanych przez Beneficjentów 
dokonaliśmy ich podziału na następujące kategorie:

- opracowania promocyjne, tj. albumy, atlasy gminy, mapy turystyczne, filmy promocyj-
ne, przewodniki, strony internetowe, wirtualne spacery.

- imprezy/ wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, sportowe, tj. koncerty, festiwale, Święta 
Plonów, spływy kajakowe, rajdy rowerowe, plenery artystyczne, zawody sportowe.

- zajęcia edukacyjne, tj. warsztaty kulturoznawcze, teatralne, rękodzielnicze, taneczne, 
muzyczne, plastyczne, kulinarne.

- sprzęt do bezpłatnego udostępniania, tj. nagłośnienie, oświetlenie sceniczne, rowery, 
kajaki, kije do nordic walking’u, namioty, sprzęt rzeźbiarski, fotograficzny, sprzęt kuchen-
ny.

- budowa/ przebudowa/ remont/ doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej                 
i kulturowej, tj. estrady mobilne, skatepark, place zabaw, siłownia zewnętrzna, biesiad-
niki, świetlice wiejskie, schodołaz, nagłośnienie, stojaki plenerowe.

- usługi, tj. agroturystyka, krótkotrwałe zakwaterowanie, szkółka jeździecka, instruktaż 
żeglarstwa, czarter jachtów, łowisko śródlądowe, usługi gastronomiczne.

Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja w przejrzysty sposób dowiedzie jak wiele pozytyw-
nych zmian zaszło w Państwa otoczeniu dzięki zrealizowanym przedsięwzięciom i inwe-
stycjom współfinansowanym ze środków Partnerstwa dla Krajny i Pałuk w ramach Osi 4 
LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także stanie się natchnieniem do reali-
zacji kolejnych inicjatyw.

Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” 
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Wnioskodawca: Agnieszka Arciszewska Aleja Sztuki
Tytuł  operacji: Opracowanie i wydanie przewodnika 
turystycznego powiatu nakielskiego.
Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR 
poprzez opracowanie i wydanie przewodnika turystycz-
nego powiatu nakielskiego.
Koszt całkowity operacji: 28 700,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 22 960,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia
Tytuł  operacji: Opracowanie i wydanie przewodnika 
turystycznego dla dzieci pt. „Poznaj Kcynię i jej okolice” 
oraz organizacja warsztatu i koncertu dla dzieci
Cel: Rozwijanie turystyki i podnoszenie jakości życia na 
obszarze objętym LSR poprzez opracowanie i wydanie 
przewodnika turystycznego dla dzieci pt. „Poznaj 
Kcynię i jej okolice” oraz organizację imprez promocyj-
no-kulturalnych – warsztatu i koncertu dla dzieci.
Koszt całkowity operacji: 24 543,20 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 18 805,41 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Ewa Krasicka-Korczyńska
Tytuł  operacji: Promocja aktywnego trybu życia związa-
nego ze spędzaniem wolnego czasu w Dolinie Noteci 
poprzez wydanie publikacji „Dziedzictwo Przyrodnicze 
Powiatu Nakielskiego”
Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej obsza-
ru objętego LSR „Łączy nas Noteć” poprzez promocję 
aktywnego trybu życia związanego ze spędzaniem 
wolnego czasu w Dolinie Noteci poprzez wydanie publi-
kacji „Dziedzictwo Przyrodnicze Powiatu Nakielskiego”.
Koszt całkowity operacji: 31 307,76 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 24 996,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia
Tytuł  operacji: Wydanie albumu pt. „Gmina Kcynia – 
wczoraj i dziś” i przygotowanie i wydruk plansz wielkofor-
matowych promujących walory turystyczno-historyczne 
Gminy Kcynia
Cel: Rozwój turystyki poprzez wydanie albumu pt. 
„Gmina Kcynia – wczoraj i dziś” i przygotowanie i wydruk 
plansz wielkoformatowych promujących walory 
turystyczno-historyczne Gminy Kcynia.
Koszt całkowity operacji: 22 699,45 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 17 308,00 zł
Działanie: Małe projekty

OPRACOWANIA PROMOCYJNE

Storczyk krwisty na łące w Ślesinie

Fragment przewodnika - Grocholin

Promocja przewodnika

Uczestnicy realizacji projektu
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Wnioskodawca: Gmina Mrocza
Tytuł  operacji: Wydanie albumu promocyjnego Gminy 
Mrocza
Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w oparciu o wykorzysta-
nie walorów naturalnych Krajny i Pałuk.
Koszt całkowity operacji: 22 275,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 17 040,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią
Tytuł  operacji: Opracowanie i wydanie folderu promo-
cyjnego pn. „Atlas Gminy Nakło nad Notecią”.
Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR, 
poprzez opracowanie i wydanie folderu pn. „Atlas 
Miasta i Gminy Nakło nad Notecią”, prezentującego 
walory przyrodnicze i kulturowe miasta i poszczegól-
nych sołectw.
Koszt całkowity operacji: 18 142, 50 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 10 325,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Sadki
Tytuł  operacji: „Opracowanie i wydanie mapy turystycz-
no-przyrodniczej Gminy Sadki”
Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym 
LSR poprzez opracowanie i wydanie mapy turystyczno--
przyrodniczej Gminy Sadki.
Koszt całkowity operacji: 15 609,10 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 10 245,62 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Sadki
Tytuł  operacji: „Realizacja filmu promującego Dolinę 
Noteci”
Cel: Promocja lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycz-
nego poprzez realizację filmu promującego Dolinę 
Noteci.
Koszt całkowity operacji: 15 990,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 10 400,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Mrocza
Tytuł  operacji: Wydanie Monografii Miasta i Gminy 
Mrocza
Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym 
LSR poprzez wydanie Monografii Miasta i Gminy 
Mrocza.
Koszt całkowity operacji: 51 249,50 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 39 352,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnętrze albumu

Tom I Monografii

Jedna ze stron albumu

Płyta CD z filmem

Mapa turystyczna
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Wnioskodawca: Gmina Szubin
Tytuł  operacji: Opracowanie i wydanie publikacji, folde-
ru i pocztówek oraz organizacja 3 wystaw tematycz-
nych i uroczystej gali związanej z historią szkolnictwa na 
terenie gminy Szubin
Cel: Promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego           
i historycznego poprzez opracowanie i wydanie publi-
kacji, folderu i pocztówek oraz organizacja 3 wystaw 
tematycznych i uroczystej gali związaną z historią szkol-
nictwa na terenie gminy Szubin.
Koszt całkowity operacji: 15 647,97 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 6 883,25 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Roman Stawny
Tytuł  operacji: Utworzenie strony internetowej 
www.krajnaipaluki.pl z ofertą turystyczną Krajny i Pałuk.
Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR 
poprzez utworzenie strony internetowej www.krajnaipa-
luki.pl z ofertą turystyczną Krajny i Pałuk.
Koszt całkowity operacji: 29 690,70 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 20 783,49 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Klub Turystyki 
„Noteć”
Tytuł  operacji: Utworzenie bazy 
informacji turystycznej obszaru LSR           
w formie wirtualnych spacerów po 
atrakcjach Ekomuzeum Doliny 
Noteci oraz prezentacja ciekawych 
obiektów w formacie 3D – 5 obiektów
Cel: Rozwijanie turystyki na obszarze 
LSR poprzez utworzenie bazy 
informacji turystycznej obszaru LSR               
w formie wirtualnych spacerów po 
atrakcjach Ekomuzeum Doliny 
Noteci oraz prezentacja ciekawych 
obiektów     w formacie 3D.
Koszt całkowity operacji: 26 683,97 zł
Kwota dofinansowania przez LGD:        
21 343,62 zł
Działanie: Małe projektyJedna ze stron albumu

Wystawa – Szkoła z tamtych lat

Wirtualny spacer po pasiece
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie Miłośników Psów 
Zaprzęgowych „SFORA NAKIELSKA” 
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy turystyczno-rekre-
acyjnej pod nazwą „Międzynarodowe Zawody Psich 
Zaprzęgów i Gran Prix Polski w Wyścigach Chartów”                 
w Minikowie.
Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców Krajny                
i Pałuk poprzez organizację imprezy turystyczno-rekre-
acyjnej pod nazwą „Międzynarodowe Zawody Psich 
Zaprzęgów i Gran Prix Polski w Wyścigach Chartów”            
w Minikowie.
Koszt całkowity operacji: 30 613,32 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 21 282,87 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 
Tytuł  operacji: Podnoszenie jakości życia oraz rozwój 
aktywności społeczności lokalnej na obszarze objętym 
LSR poprzez organizację imprezy kultury – V Festiwal 
Orkiestr Dętych pt. „Orzeł Biały” w miejscowości Kcynia
Cel: Podniesienie jakości życia, aktywizacja mieszkań-
ców oraz rozwój aktywności społeczności lokalnej co 
osiągnięte zostanie poprzez organizację imprezy kultu-
ralnej w miejscowości Kcynia.
Koszt całkowity operacji: 23 302,50 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 13 369,45 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Bank Spółdzielczy w Nakle nad Notecią
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy rekreacyjno-pro-
mocyjnej w Nakle nad Notecią „Z kulturą ludową jestem 
na TAK” związanej z promocją lokalnych walorów
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez organizację imprezy rekreacyjno-promocyjnej 
w Nakle nad Notecią związanej z promocją lokalnych 
walorów.
Koszt całkowity operacji: 81 180,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 50 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Mrocza 
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy kulturalnej „Dni 
Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów                            
w Mroczy.
Cel: Podniesienie jakości życia lokalnej społeczności 
poprzez organizację imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” 
związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy.
Koszt całkowity operacji: 53 645,90 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 38 507,16 zł
Działanie: Małe projekty

Jedna ze stron albumu

IMPREZY/ WYDARZENIA KULTURALNE, REKREACYJNE, SPORTOWE

Jeden z uczestników zawodów

Koncert zespołu Golec uOrkiestra

Pokazy walk rycerskich



Wnioskodawca: Gmina Mrocza 
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy kulturalnej „Dni 
Mroczy” związanej z promocją lokalnych walorów                            
w Mroczy.
Cel: Podniesienie jakości życia lokalnej społeczności 
poprzez organizację imprezy kulturalnej „Dni Mroczy” 
związanej z promocją lokalnych walorów w Mroczy.
Koszt całkowity operacji: 53 645,90 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 38 507,16 zł
Działanie: Małe projekty
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Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy związanej z promo-
cją lokalnych walorów pod nazwą III „Święto gęsi na 
Krajnie” w Minikowie
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych 
na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy 
związanej z promocją lokalnych walorów pod nazwą                
III „Święto gęsi na Krajnie” w Minikowie.
Koszt całkowity operacji: 30 398,96 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 20 487,85 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy kulturalnej pn. 
„Święto Plonów na Krajnie”
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności obszaru 
objętego lokalną strategią rozwoju poprzez organizację 
imprezy kulturalnej pn. „Święto Plonów na Krajnie”.
Koszt całkowity operacji: 41 332,86 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 29 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy
Tytuł  operacji: Organizacja cyklu imprez kulturalnych na 
Krajnie związanych z promocją lokalnych walorów
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności obszaru 
objętego Lokalną Strategią Rozwoju poprzez organiza-
cję cyklu imprez kulturalnych na Krajnie związanych             
z promocją lokalnych walorów.
Koszt całkowity operacji: 37 168,88 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 23 600,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy kulturalnej pn. 
„Mrocza wczoraj i dziś”
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności obszaru 
objętego lokalną strategią rozwoju poprzez Organizację 
imprezy kulturalnej pn. „Mrocza wczoraj i dziś”.
Koszt całkowity operacji: 72 265,17 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 48 821,36 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego w Minikowie
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy związanej z promo-
cją lokalnych walorów pod nazwą IV „Święto gęsi na 
Krajnie” w Minikowie
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnych 
na obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy 
związanej z promocją lokalnych walorów pod nazwą                
IV „Święto gęsi na Krajnie” w Minikowie.
Koszt całkowity operacji: 30 743,85 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 20 822,07 zł
Działanie: Małe projekty

Pokaz kulinarny Tomasza Jakubiaka

Zwycięzcy konkursu na wieniec dożynkowy

Rościminiada Sobótkowa – pokaz teatru ognia
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Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta 
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią
Tytuł  operacji: Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”                 
z Nakła nad Notecią w Międzynarodowym Wędrownym 
Festiwalu w Szeged, na Węgrzech
Cel: Promowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzic-
twa kulturowego poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca 
„Krajna” z Nakła nad Notecią w Międzynarodowym 
Wędrownym Festiwalu w Szeged, na Węgrzech.
Koszt całkowity operacji: 33 222,82 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta 
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy kulturalno-rekreacyj-
nej „Święto Plonów 2014” w Sucharach.
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej 
„Święto Plonów 2014” w Sucharach.
Koszt całkowity operacji: 22 851,64 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 17 968,50 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta 
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy promocyjno-rekre-
acyjnej „RADIO NAKŁO na szlaku Ekomuzeum Doliny 
Noteci” w Nakle nad Notecią związanej z promocją 
lokalnych walorów.
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez organizację imprezy promocyjno-rekreacyjnej 
„RADIO NAKŁO na szlaku Ekomuzeum Doliny Noteci”                 
w Nakle nad Notecią.
Koszt całkowity operacji: 24 805,75 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 19 106,50 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta 
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią
Tytuł  operacji: Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”                   
z Nakła nad Notecią w Międzynarodowym Festiwalu 
„OHRID WAVES 2014” w Ohrid, w Macedonii.
Cel: Promowanie oraz zachowanie lokalnego dziedzic-
twa kulturowego poprzez udział Zespołu Pieśni i Tańca 
„Krajna” z Nakła nad Notecią w Międzynarodowym 
Festiwalu „OHRID WAVES 2014” w Ohrid, w Macedonii.
Koszt całkowity operacji: 38 000,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 30 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

„Krajna” po jednym z koncertów

„Krajna” w suicie krajeńskiej

Jeden z członków sieci Ekomuzeum Doliny Noteci
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Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiasto-
wania NMP w Potulicach 
Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie festynu           
z okazji 150-lecia kościoła oraz 80 rocznicy powstania 
zgromadzenia zakonnego w Potulicach oraz uczczenia 
pamięci hr. Anieli Potulickiej oraz z wydaniem okoliczno-
ściowego folderu poświęconego historii miejscowości, 
kościoła, zgromadzenia.
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację i przeprowa-
dzenie festynu z okazji 150-lecia kościoła oraz 80 rocznicy 
powstania zgromadzenia zakonnego w Potulicach oraz 
uczczenia pamięci hr. Anieli Potulickiej wraz z wydaniem 
okolicznościowego folderu poświęconego historii 
miejscowości, kościoła, zgromadzenia.
Koszt całkowity operacji: 20 840,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 14 336,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł  operacji: „Kajakowo, rowerowo i spacerowo            
w powiecie nakielskim – organizacja spływów kajako-
wych, rajdów rowerowych i spacerów nordic-walking         
w Dolinie Noteci”
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację spływów 
kajakowych, rajdów rowerowych i spacerów nordic-wal-
king w Dolinie Noteci.
Koszt całkowity operacji: 15 651,94 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 12 521,55 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Regionalny Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego „Szlak Brdy”
Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie imprez rekreacyjno-sportowych: rajd rowerowy, spływy kajakowe i ogól-
norozwojowe zajęcia ruchowe.
Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców Krajny i Pałuk poprzez organizację i przeprowadzenie imprez rekreacyj-
no-sportowych: rajd rowerowy, spływy kajakowe i ogólnorozwojowe zajęcia ruchowe.
Koszt całkowity operacji: 29 642,84 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 20 749,98 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł  operacji: Przystań w kolorze blue – organizacja II 
festynu turystyczno-rekreacyjnego na przystani wodnej 
w Nakle dla mieszkańców Powiatu Nakielskiego w dniu 
20 lipca 2013 r.
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację festynu pt. 
„Przystań w kolorze blue – organizacja II festynu turystycz-
no-rekreacyjnego na przystani wodnej w Nakle dla 
mieszkańców Powiatu Nakielskiego w dniu 20 lipca 2013 r.”
Koszt całkowity operacji: 84 793,02 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 50 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

Festyn w Potulicach
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Wnioskodawca: Szubiński Dom Kultury
Tytuł  operacji: Organizacja pleneru artystycznego, 
wystaw lokalnych twórców w Galerii Plama's oraz 
montaż tablic informacyjno-promocyjnych w Szubinie.
Koszt całkowity operacji: 34 955,09 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 22 239,76 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybac-
ka „Nasza Krajna i Pałuki” 
Tytuł  operacji: „Organizacja imprezy II Biegu Przełajo-
wego Doliną Noteci oraz Warsztatów Żywieniowych”
Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców LSR 
poprzez organizację imprezy sportowej - II biegu przeła-
jowego Doliną Noteci oraz warsztatów żywieniowych.
Koszt całkowity operacji: 36 308,50 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 28 473,57 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Edukacji Ekologicznej           
i Łowieckiej „Dąb”
Tytuł  operacji: Organizacja imprezy sportowo-rekre-
acyjnej pn. „Regionalne zawody konne w skokach 
przez przeszkody w Turzynie” związanej z promocją 
lokalnych walorów.
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację imprezy 
sportowo-rekreacyjnej pn. „Regionalne zawody konne 
w skokach przez przeszkody w Turzynie” związanej                      
z promocją lokalnych walorów.
Koszt całkowity operacji: 17 387,78 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 13 910,22 zł
Działanie: Małe projekty

Wystawa prac Karoliny Habera

Początek biegu
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Wnioskodawca: Caritas Diecezji Bydgoskiej 
Tytuł  operacji: „Organizacja warsztatów tanecznych            
i muzycznych oraz imprezy rekreacyjnej w Olszewce”
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym w LSR poprzez organizację warszta-
tów tanecznych i muzycznych oraz imprezy rekreacyj-
nej w Olszewce.
Koszt całkowity operacji: 22 310,00 zł 
Kwota dofinansowania przez LGD: 17 848,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Fundacja GAUDEAMUS
Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie w czterech 
miejscowościach powiatu nakielskiego cyklu warszta-
tów kulturoznawczych
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację i przeprowa-
dzenie w czterech miejscowościach powiatu nakielskie-
go cyklu warsztatów kulturoznawczych.
Koszt całkowity operacji: 13 507,60 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 10 806,08 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Fundacja GAUDEAMUS
Tytuł  operacji: Organizacja szkoleń o charakterze 
edukacyjnym i warsztatowym w Szubinie i Kcyni pt. 
„Artystyczna dusza po 50-tce”
Cel: Podnoszenie jakości życia i rozwijanie umiejętności 
poprzez organizację szkoleń o charakterze edukacyj-
nym i warsztatowym w Szubinie i Kcyni pt. „Artystyczna 
dusza po 50-tce”.
Koszt całkowity operacji: 22 241,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 17 792,79 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią
Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie cyklu 
warsztatów teatralnych dla mieszkańców gminy Nakło 
nad Notecią pt. „Bajki babcine wspominamy i dobrych 
rad przestrzegamy”
Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej gminy 
Nakło nad Notecią poprzez organizację i przeprowa-
dzenie cyklu warsztatów teatralnych.
Koszt całkowity operacji: 17 500,00 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 14 000,00 zł
Działanie: Małe projekty

Jedna ze stron albumu

ZAJĘCIA EDUKACYJNE / WARSZTATY

Prace uczestników warsztatów

Młodzi aktorzy
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Wnioskodawca: Gmina Szubin 
Tytuł  operacji: Organizacja warsztatów rękodzielni-
czych, wokalno-tanecznych, Gali Pałuckiej w Szubinie, 
biesiady na statku oraz publikacja książki o walorach 
kulturowych Pałuk
Cel: Zachowanie oraz promowanie lokalnego dziedzic-
twa kulturowego poprzez organizację warsztatów 
rękodzielniczych, wokalno-tanecznych, Gali Pałuckiej 
w Szubinie, biesiady na statku oraz publikację książki              
o walorach kulturowych Pałuk.
Koszt całkowity operacji: 21 955,58 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 14 200,00 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Powiat Nakielski
Tytuł  operacji: Noteć na sztaludze – organizacja warsz-
tatów plastycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru 
powiatu nakielskiego wraz z wystawą powstałych prac
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację warsztatów 
plastycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru powiatu 
nakielskiego wraz z wystawą powstałych prac.
Koszt całkowity operacji: 5 033,45 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 3 632,72 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Olszewki i Lubaszcza
Tytuł  operacji: Wiejska Akademia Umiejętności w Olszew-
ce – organizacja zajęć rękodzielniczych, florystycznych, 
kulinarnych, muzycznych i festiwali w roku 2013.
Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego 
obszaru LSR poprzez kultywowanie miejscowych trady-
cji rękodzielniczych, florystycznych, kulinarnych i muzycz-
nych.
Koszt całkowity operacji: 33 208,69 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 23 239,80 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradz-
twa Rolniczego w Minikowie
Tytuł  operacji: Organizacja warsztatów edukacyjnych 
oraz stoiska promocyjnego pt. „Kuchnia z naszego 
podwórka czyli kulinarna edukacja dzieci i rodziców”
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na 
obszarze objętym LSR poprzez organizację cyklu warsz-
tatów edukacyjnych pt. „Kuchnia z naszego podwórka 
czyli kulinarna edukacja dzieci i rodziców”.
Koszt całkowity operacji: 23 081,10 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 16 408,93 zł
Działanie: Małe projekty

Prezentacja zdobytych umiejętności wokalno-tanecznych
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju 
Olszewki i Lubaszcza
Tytuł  operacji: Organizacja cyklu szkoleniowego dla 
dzieci i młodzieży podnoszącego wiedzę o atrakcjach 
Ekomuzeum Doliny Noteci oraz organizacja przeglądu 
folklorystycznego w Olszewce.
Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 
obszaru objętego LSR „Łączy nas Noteć” poprzez orga-
nizację cyklu szkoleniowego dla dzieci i młodzieży 
podnoszącego wiedzę o atrakcjach Ekomuzeum Doliny 
Noteci oraz organizację przeglądu folklorystycznego           
w Olszewce.
Koszt całkowity operacji: 29 595,19 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 23 667,80 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Towarzystwo Miłośników Kultury Ludo-
wej „DOMAN”
Tytuł  operacji: Realizacja warsztatów, prelekcji i poka-
zów w Ślesinie oraz sztuki teatralnej na obszarze LSR 
kultywujących tradycje i obrzędów Krajny.
Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego              
i historycznego Krajny poprzez realizację warsztatów, 
prelekcji i pokazów w Ślesinie oraz sztuki teatralnej na 
obszarze LSR kultywujących tradycje i obrzędów Krajny.
Koszt całkowity operacji: 21 975,96 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 14 751,82 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA” (Projekt w trakcie realizacji)
Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie warsztatów tematycznych z zakresu produktów lokalnych w Minikowie.
Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację i przeprowadzenie warsztatów tematycz-
nych z zakresu produktów lokalnych w Minikowie.
Kwota dofinansowania przez LGD: 6 941,44 zł
Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Krajna
Tytuł  operacji: Zakup instrumentów oraz strojów krajeń-
skich dla Zespołu Pieśni i Tańca „Krajna”, udział w wyda-
rzeniach promocyjnych oraz przeprowadzenie cyklu 
spotkań dla dzieci i młodzieży ze sztuką ludową.
Cel: Rozwijanie aktywności społeczności obszaru obję-
tego LSR „Łączy nas Noteć” poprzez zakup instrumen-
tów oraz strojów krajeńskich dla Zespołu Pieśni i Tańca 
„Krajna”, udział w wydarzeniach promocyjnych oraz 
przeprowadzenie cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży 
ze sztuką ludową.
Koszt całkowity operacji: 23 790,59 zł
Kwota dofinansowania przez LGD: 18 935,38 zł
Działanie: Małe projekty

Warsztaty plastyczne

Noc Kupały w dawnej wsi
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Wnioskodawca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn

Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z gminy Nakło nad Notecią 
podnoszących wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i zasobów przyrodniczych oraz umiejętności 
związane z treningiem pamięci i efektywną nauką.

Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację i przeprowadzenie zajęć edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży z gminy Nakło nad Notecią podnoszących wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego          
i zasobów przyrodniczych oraz umiejętności związane z treningiem pamięci i efektywną nauką.

Koszt całkowity operacji: 32 968,92 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 22 697,84 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn

Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z miejsco-
wości Królikowo oraz okolicznych podnoszące wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i zasobów 
przyrodniczych oraz umiejętności związane z treningiem pamięci i efektywną nauką.

Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Królikowo oraz okolicznych podnoszące wiedzę na temat dziedzic-
twa historyczno-kulturowego i zasobów przyrodniczych oraz umiejętności związane z treningiem pamięci i efektywną 
nauką.

Koszt całkowity operacji: 32 968,92 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 22 677,54 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: ALFABIZNES Wojciech Elszyn

Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z miejsco-
wości Kołaczkowo oraz okolicznych podnoszące wiedzę na temat dziedzictwa historyczno-kulturowego i zasobów 
przyrodniczych oraz umiejętności związane z treningiem pamięci i efektywną nauką.

Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację i przeprowadzenie specjalistycznych zajęć 
edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Kołaczkowo oraz okolicznych podnoszące wiedzę na temat 
dziedzictwa historyczno-kulturowego i zasobów przyrodniczych oraz umiejętności związane z treningiem pamięci i efektyw-
ną nauką.

Koszt całkowity operacji: 34 947,92 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 224,06 zł

Działanie: Małe projekty
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Wnioskodawca: Fundacja „W KUŹNI”

Tytuł operacji: Zakup sprzętu muzycznego do nieodpłatnego użyczania oraz organizacja warsztatów muzycznych dla 
dzieci i młodzieży z obszaru LSR

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup sprzętu muzycznego do nieodpłatnego użyczania 
oraz organizacja warsztatów muzycznych dla dzieci i młodzieży z obszaru LSR.

Kwota dofinansowania przez LGD: 18 444,80 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary Prillowej w Kcyni

Tytuł operacji: Zakup sprzętu rzeźbiarskiego do nieodpłatnego udostępniania oraz organizacja warsztatów rzeźbiar-
skich i imprezy promocyjno-kulturalnej „Festiwal Tradycji i Folkloru na Pałukach”

Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców obszaru LSR poprzez zakup sprzętu rzeźbiarskiego do nieodpłatnego 
udostępniania oraz organizacja warsztatów rzeźbiarskich i imprezy promocyjno-kulturalnej „Festiwal Tradycji i Folkloru 
na Pałukach”.

Koszt całkowity operacji: 25 995,74 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 15 129,21 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: GMINA MROCZA

Tytuł  operacji: Zakup sprzętu sportowego 
– rowerów, akcesoriów rowerowych oraz 
sprzętu nagłośnieniowego wraz z oświetle-
niem do bezpłatnego udostępniania 
mieszkańcom obszaru LSR.

Cel: Podniesienie jakości życia społeczno-
ści lokalnej poprzez zakup sprzętu sporto-
wego - rowerów, akcesoriów rowerowych 
oraz sprzętu nagłośnieniowego wraz           
z oświetleniem do bezpłatnego udostęp-
niania mieszkańcom obszaru LSR.

Koszt całkowity operacji: 33 780,15 zł

Kwota dofinansowania przez LGD:                     
21 970,83 zł

Działanie: Małe projekty

Jedna ze stron albumu

SPRZĘT DO BEZPŁATNEGO UDOSTĘPNIANIA

Mistrz przy pracy
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Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” 

Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie 
obozów wędrownych w połączeniu z promocją 
lokalnych walorów Doliny Noteci i zakupem 
namiotów z osprzętem wraz z jego udostępnia-
niem

Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców 
Krajny i Pałuk poprzez organizację obozów 
wędrownych w połączeniu z promocją lokalnych 
walorów Doliny Noteci i zakupem namiotów z osprzę-
tem wraz z jego udostępnianiem.

Koszt całkowity operacji: 21 638,14 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 17 228,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” 

Tytuł  operacji: Utworzenie bazy informacji 
turystycznej obszaru LSR w formie wirtualnych 
spacerów po atrakcjach Ekomuzeum Doliny 
Noteci oraz prezentacja ciekawych obiektów               
w formacie 3D

Cel: Rozwijanie turystyki na obszarze LSR poprzez 
utworzenie bazy informacji turystycznej obszaru 
LSR w formie wirtualnych spacerów po atrakcjach 
Ekomuzeum Doliny Noteci wraz z zakupem sprzętu 
do nieodpłatnego udostępniania.

Koszt całkowity operacji: 29 484,32 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 23 577,16 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” 

Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie 
spływów kajakowych w połączeniu z promocją 
lokalnych walorów Doliny Noteci oraz zakupem 
kajaków i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego 
udostępnianiem.

Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców 
Krajny i Pałuk poprzez organizację spływów 
kajakowych w połączeniu z promocją lokalnych 
walorów Doliny Noteci oraz zakupem kajaków                
i sprzętu asekuracyjnego wraz z jego udostępnia-
niem.

Koszt całkowity operacji: 38 863,17 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 31 090,53 zł

Działanie: Małe projekty
Jedna ze stron albumu

Koncert zespołu Golec uOrkiestra

Wędrówka Doliną Noteci

Jeden ze spływów kajakowych

Wystawa zdjęć 3D w Muzeum Ziemi Krajeńskiej
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Wnioskodawca: Klub Turystyki „Noteć” 

Tytuł  operacji: Organizacja i przeprowadzenie 
instruktażu w zakresie: spływów kajakowych, orga-
nizacji biegów narciarskich i spacerów Nordic 
Walking w połączeniu z promocją lokalnych walo-
rów Doliny Noteci oraz zakupem nart biegowych       
z osprzętem, kijów do nordic walking i rękawiczek 
oraz kajaków z osprzętem wraz z ich udostępnia-
niem.

Cel: Podnoszenie jakości życia mieszkańców 
Krajny i Pałuk poprzez organizację i przeprowa-
dzenie instruktaży w zakresie wybranych dziedzin 
sportowych połączonych z promocją lokalnych 
walorów Doliny Noteci oraz zakup sprzętu sporto-
wego do bezpłatnego udostępniania.

Koszt całkowity operacji: 17 378,22 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 13 906,14 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Miejski Ludowy Klub Sportowy 
„Orzeł” w Kcyni 

Tytuł  operacji: „Bezpieczne kajakarstwo” – Orga-
nizacja i przeprowadzenie szkolenia Instruktorów 
Turystyki i Rekreacji PZKaj III st., zakup sprzętu 
kajakarskiego do bezpłatnego udostępniania 
oraz przeprowadzenie pokazów i spływów 
kajakarskich dla mieszkańców obszaru LSR

Cel: Podnoszenie jakości życia społeczności lokal-
nej na obszarze LSR poprzez organizację i przepro-
wadzenie szkolenia Instruktorów Turystyki i Rekre-
acji PZKaj III stopnia zakup sprzętu kajakarskiego 
do bezpłatnego udostępniania oraz przeprowa-
dzenie pokazów i spływów kajakarskich dla miesz-
kańców obszaru LSR.

Koszt całkowity operacji: 25 184,59 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 19 933,01 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie 
Kobiet 

Tytuł  operacji: Zakup sprzętu kuchennego oraz organi-
zacja i przeprowadzenie 4 warsztatów kulinarnych 
„Czwartkowe Obiady w Górkach”

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez Zakup sprzętu kuchennego oraz organizacja           
i przeprowadzenie 4 warsztatów kulinarnych „Czwart-
kowe Obiady w Górkach”.

Koszt całkowity operacji: 10 918,47 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 8 409,95 zł

Działanie: Małe projekty
Uczestniczki czwartkowych warsztatów

Na rzece Orla
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Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. Zygmunta 
Kornaszewskiego w Nakle nad Notecią

Tytuł  operacji: Zakup namiotów do bezpłatnego 
udostępniania oraz organizacja imprezy kulturalno-re-
kreacyjnej „Święto Plonów 2013” w Karnowie.

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez zakup namiotów do bezpłatnego udostępnia-
nia oraz organizację imprezy kulturalno-rekreacyjnej 
„Święto Plonów 2013” w Karnowie.

Koszt całkowity operacji: 21 424,32 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 15 759,45 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Młodzieży „Puella” w Samostrzelu 

Tytuł operacji: Zakup sprzętu sportowego - rowerów oraz akcesoriów rowerowych do udostępniania mieszkańcom 
obszaru LSR oraz organizacja imprezy promocyjno-rekreacyjnej „Pożegnania Lata 2014” w Samostrzelu.

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez zakup sprzętu sportowego - rowerów oraz akcesoriów 
rowerowych do udostępniania mieszkańcom obszaru LSR oraz organizacja imprezy promocyjno-rekreacyjnej „Poże-
gnania Lata 2014” w Samostrzelu.

Koszt całkowity operacji: 15 894,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 12 715,20 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „DORADCA” (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Organizacja i przeprowadzenie animacji przyrodniczych w zakresie zasobów przyrodniczych Doliny 
Noteci, opracowanie Przewodnika Małego Przyrodnika oraz zakup sprzętu do podglądania przyrody wraz z jego 
udostępnieniem na obszarze objętym LSR.

Cel: Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwijanie turystyki na obszarze objętym LSR poprzez organizację           
i przeprowadzenie animacji przyrodniczych w zakresie zasobów przyrodniczych Doliny Noteci, opracowanie Przewodnika 
Małego Przyrodnika oraz zakup sprzętu do podglądania przyrody wraz z jego udostępnieniem na obszarze objętym LSR.

Kwota dofinansowania przez LGD: 14 184,08 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi 
Trzeciewnica i Suchary

Tytuł  operacji: Zakup sprzętu sportowego – rowerów, 
kijków do nordic walking oraz akcesoriów rowerowych 
oraz organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej 
„Aktywna Majówka 2013” w Sucharach.

Cel: Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej 
poprzez zakup rowerów, kijków do nordic walking oraz 
akcesoriów rowerowych w celu nieodpłatnego 
udostępniania oraz organizację imprezy rekreacyjno--
sportowej „Aktywna Majówka 2013” w Sucharach.

Koszt całkowity operacji: 6 323,14 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 4 426,19 zł

Działanie: Małe projekty

Obrzęd dożynkowy w wykonaniu ZPiT „Krajna”

Nowo zakupione rowery
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Wnioskodawca: Caritas Diecezji Bydgoskiej (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Kultura w plenerze – zakup estrady mobilnej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem dla obiektu pełniące-
go funkcje kulturalno-społeczne w Olszewce

Cel: Promocja lokalnej twórczości oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego Krajny i Pałuk poprzez zakup estrady 
mobilnej wraz z nagłośnieniem i oświetleniem dla obiektu pełniącego funkcje kulturalno-społeczne w Olszewce.

Koszt całkowity operacji: 180 014,46 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 115 920,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Powiat Nakielski

Tytuł  operacji: Pałucka deska, czyli stworze-
nie małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci 
skateparku przy ulicy Jana Kochanowskie-
go w Szubinie

Cel: Promocja i rozwijanie turystyki i rekreacji 
na obszarze objętym LSR poprzez stworzenie 
małej infrastruktury rekreacyjnej w postaci 
skateparku przy ulicy Jana Kochanowskie-
go w Szubinie.

Koszt całkowity operacji: 99 299,13 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
50 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Mrocza

Tytuł  operacji: Witosławska Przystań – zakup estrady 
mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu

Cel: Promocja lokalnej twórczości i zasobów sposo-
bem na zachowanie tożsamości obszaru oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego poprzez 
zakup estrady mobilnej dla Wiejskiego Domu Kultury 
w Witosławiu.

Koszt całkowity operacji: 86 100,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 56 000,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

BUDOWA / PRZEBUDOWA / REMONT / DOPOSAŻENIE
INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ, TURYSTYCZNEJ I KULTUROWEJ

Scena o wymiarach 7,5 m x 6 m

Amator deskorolki
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Wnioskodawca: Gmina Mrocza

Tytuł  operacji: Budowa placu 
zabaw wraz z zagospodarowaniem 
przyległej przestrzeni publicznej                   
w miejscowości Mrocza

Cel: Rozwój infrastruktury turystycz-
nej i rekreacyjnej poprzez budowę 
placu zabaw wraz z zagospodaro-
waniem przyległej przestrzeni 
publicznej w miejscowości Mrocza.

Koszt całkowity operacji: 
58 323,50 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
34 850,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Jedna ze stron albumu

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł operacji: Budowa czterech placów zabaw w miejscowościach Dębogóra, Dobieszewo Palmierowo i Rozstrzębo-
wo, w gminie Kcynia

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Kcynia na obszarach wiejskich poprzez budowę infrastruktury 
rekreacyjno-turystycznej.

Koszt całkowity operacji: 141 563,69 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 92 073,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Miastowice w Gminie Kcynia

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Miastowice.

Koszt całkowity operacji: 47 272,45 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw w miejscowości Mieczkowo w Gminie Kcynia

Cel: Rozwój turystyki rekreacyjnej na obszarze objętym LSR poprzez budowę placu zabaw w miejscowości Mieczkowo.

Koszt całkowity operacji: 40 802,37 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Użytkownicy nowo powstałej infrastruktury
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Jedna ze stron albumu

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią

Tytuł  operacji: Piaskowa kraina modernizacja 
wiejskiego placu zabaw w Występie

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w Dolinie Noteci,              
a w szczególności w sołectwie Występ poprzez 
modernizację wiejskiego placu zabaw w Wystę-
pie.

Koszt całkowity operacji: 38 412,90 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 984,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią

Tytuł  operacji: Żabie oczko – plac zabaw                          
w Ślesinie

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 
poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej 
w Ślesinie.

Koszt całkowity operacji: 42 294,58 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią 

Tytuł  operacji: Bocianie gniazdo – plac zabaw dla 
sołectwa Bielawy

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w Dolinie Noteci,                            
a w szczególności w sołectwie Bielawy poprzez 
budowę placu zabaw.

Koszt całkowity operacji: 50 059,02 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 26 850,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nowe urządzenia rekreacyjne      

Urządzenia dla najmłodszych użytkowników placu

Ulubione miejsce najmłodszych
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Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią 

Tytuł  operacji: Bocianie gniazdo – plac zabaw dla 
sołectwa Bielawy

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji w Dolinie Noteci,                            
a w szczególności w sołectwie Bielawy poprzez 
budowę placu zabaw.

Koszt całkowity operacji: 50 059,02 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 26 850,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią

Tytuł  operacji: Dziecięca kraina zabaw – plac 
zabaw w Paterku

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LSR 
poprzez budowę małej infrastruktury turystycznej 
„Dziecięca kraina zabaw – plac zabaw” w Pater-
ku.

Koszt całkowity operacji: 54 591, 88 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa 
Chrobry

Tytuł operacji: Budowa małej infrastruktury 
rekreacyjnej w postaci placu zabaw na osiedlu 
Bolesława Chrobrego w Nakle nad Notecią

Cel: Rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze 
objętym LSR poprzez budowę małej infrastruktu-
ry rekreacyjnej w postaci placu zabaw na 
osiedlu Bolesława Chrobrego w Nakle nad 
Notecią.

Koszt całkowity operacji: 64 868,70 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 50 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Sadki

Tytuł  operacji: Budowa placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej w miejscowości Sadki

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym 
LSR poprzez budowę placu zabaw oraz siłowni 
zewnętrznej w miejscowości Sadki.

Koszt całkowity operacji: 27 958,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 18 184,06 zł

Działanie: Małe projekty

Równoważnia dla dzieci

Siłownia zewnętrzna

Raj dla najmłodszych
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Wnioskodawca: Spółdzielnia Mieszkaniowa Chrobry 

Tytuł operacji: Budowa małej infrastruktury rekreacyj-
nej w postaci placu zabaw przy ulicy Bolesława 
Krzywoustego w Nakle nad Notecią

Cel: Rozwijanie rekreacji i turystyki na obszarze objętym 
LSR poprzez budowę małej infrastruktury rekreacyjnej             
w postaci placu zabaw przy ulicy Bolesława Krzywo-
ustego w Nakle nad Notecią.

Koszt całkowity operacji: 63 504,27 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 50 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: NESTARTO spółka cywilna, Dawid Stramowski, Iwona Wencka-Stramowska (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Budowa placu zabaw oraz 3 biesiadników w miejscowości Ślesin

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez budowę placu zabaw oraz 3 biesiadników w miejscowości 
Ślesin.

Koszt całkowity operacji: 73 265,76 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 49 500,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia

Tytuł operacji: Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Sipiory w Gminie Kcynia

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę biesiadnika wiejskiego w miejscowości 
Sipiory.

Koszt całkowity operacji: 49 954,42 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł operacji: Budowa biesiadnika wiejskiego w miejscowości Ludwikowo w Gminie Kcynia

Cel: Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez budowę biesiadnika wiejskiego w miejscowości 
Ludwikowo.

Koszt całkowity operacji: 49 954,42 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Nowe miejsce zabaw dla dzieci
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Festyn w Potulicach

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł  operacji: Budowa świetlic na terenie 
gminy Kcynia

Cel: Poprawa stanu infrastruktury społecz-
no-turystycznej na terenie gminy Kcynia 
poprzez budowę 3 świetlic wiejskich                        
w miejscowościach Nowa Wieś Notecka, 
Rozpętek i Karmelita.

Koszt całkowity operacji: 608 859,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
387 792,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł  operacji: Przebudowa budynku 
gospodarczego na Dom Kultury 
Wiejskiej „Leśna Izdebka” w Laskowni-
cy oraz budowa Domu Kultury Wiejskiej 
„Piękno przyrody Pałuk i Krajny”                     
w Kowalewku

Cel: Poprawa jakości życia na obsza-
rach wiejskich przez zaspokojenie 
potrzeb społecznych, turystycznych               
i kulturalnych mieszkańców Laskowni-
cy i Kowalewka oraz promowanie 
obszarów wiejskich.

Koszt całkowity operacji: 598 284,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
389 127,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Mrocza

Tytuł  operacji: Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zaple-
czem ornitologicznym w miejscowości Wiele, gm. 
Mrocza

Cel: Popularyzacja walorów turystycznych i przyrodni-
czych gminy Mrocza oraz poprawa jakości życia miesz-
kańców poprzez wybudowanie świetlicy wiejskiej wraz 
z zapleczem ornitologicznym.

Koszt całkowity operacji: 1 164 810,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 500 000,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Budynek świetlicy z zewnątrz
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Wnioskodawca: Gmina Kcynia (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Górkach Zagajnych

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej gminy poprzez przebudowę i remont świetlicy wiejskiej w Górkach 
Zagajnych.

Koszt całkowity operacji: 355 761,40 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 178 401,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Kcynia (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Iwnie

Cel: Poprawa infrastruktury społecznej i kulturalnej gminy poprzez rozbudowę Świetlicy Wiejskiej w Iwnie.

Koszt całkowity operacji: 378 973,32 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 120 000,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad 
Notecią

Tytuł  operacji: OWCZE RUNO – Nowo-
czesna świetlica centrum tradycji 
sołectw Małocin

Cel: Poprawa infrastruktury służącej 
kultywowaniu lokalnej tożsamości                        
i rozwoju kultury poprzez budowę 
świetlicy w sołectwie.

Koszt całkowity operacji: 597 509,40 zł

Kwota dofinansowania przez LGD:               
212 230,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią 
Tytuł  operacji: Świetlica wiejska w Chrząstowie 
jako zielony zakątek sołectwa

Cel: Poprawa infrastruktury służącej kultywowa-
niu lokalnej tożsamości i rozwojowi kultury 
poprzez budowę świetlicy wiejskiej w Chrząsto-
wie.

Koszt całkowity operacji: 496 845,04 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 211 831,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Nowa świetlica w Chrząstowie

Budynek świetlicy w Małocinie
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Wnioskodawca: Gmina Sadki

Tytuł  operacji: Budowa budynku na 
potrzeby boiska sportowego w Sadkach

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 
na obszarach wiejskich poprzez dokoń-
czenie budowy obiektu pełniącego 
funkcje sportowe. Inwestycja ulepszy 
infrastrukturę istniejącego boiska sporto-
wego w Sadkach oraz wpłynie na popra-
wę funkcjonalności, użyteczności i atrak-
cyjności obiektu.

Koszt całkowity operacji: 411 309,22 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
268 111,20 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Mrocza

Tytuł  operacji: Remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach 
Zabartowskich, gmina Mrocza

Cel: Reaktywacja życia kulturalnego sołectwa w celu 
zachowania dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez 
remont świetlicy wiejskiej w Jeziorkach Zabartowskich.

Koszt całkowity operacji: 115 974,78 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
54 852,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Gmina Sadki (Projekt              
w trakcie realizacji)

Tytuł  operacji: Rozbudowa budynku 
pełniącego funkcję społeczno-kultural-
ne w miejscowości Sadki

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców 
obszaru LSR poprzez rozbudowę obiektu 
pełniącego funkcje społeczno-kultural-
ne w miejscowości Sadki.

Koszt całkowity operacji: 122 216,10 zł

Kwota dofinansowania przez LGD:                    
66 000,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Budynek z zewnątrz

W trakcie realizacji

Wnętrze świetlicy                
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Wnioskodawca: Gmina Kcynia 

Tytuł operacji: Remont – aranżacja sali audytoryjno-ćwiczeniowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Klary Prillowej 
w Kcyni

Cel: Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy Kcynia na obszarach wiejskich poprzez rozwój infrastruktury służą-
cej kultywowaniu lokalnej tożsamości i rozwojowi kultury.

Koszt całkowity operacji: 145 418,82 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 69 955,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Koło Łowieckie Nr 10 „JELEŃ”                   
w Rościminie

Tytuł operacji: Remont połączony z modernizacją 
„Chaty Myśliwskiej” - obiektu pełniącego funkcje 
świetlicy wiejskiej w Rościminie (PGR)

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez remont połączony z modernizacją „Chaty 
Myśliwskiej” – obiektu pełniącego funkcje świetlicy 
wiejskiej w Rościminie (PGR).

Koszt całkowity operacji: 89 240,10 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza 

Tytuł operacji: Wiejska Akademia Umiejętności – remont i modernizacja korytarzy, sanitariatów, zaplecza kuchennego 
i schodów w świetlicy wiejskiej w Olszewce

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont i modernizację korytarzy, sanitariatów, zaplecza 
kuchennego i schodów w świetlicy wiejskiej w Olszewce.

Koszt całkowity operacji: 34 754,81 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 328,36 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury       
i Rekreacji w Mroczy

Tytuł  operacji: Remont połączony z moderniza-
cją budynku pełniącego funkcję świetlicy 
wiejskiej w Mroczy oraz wyposażenie

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez remont połączony z modernizacją 
budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury                 
i Rekreacji w Mroczy.

Koszt całkowity operacji: 38 774,58 zł

Kwota dofinansowania przez LGD:  22 680,00 zł

Działanie: Małe projekty

: Podjazd dla osób niepełnosprawnych

Odnowione wnętrze "Chaty Myśliwskiej"
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Wnioskodawca: Chorągiew Kujawsko-Pomorska 
Związku Harcerstwa Polskiego

Tytuł  operacji: „Wyposażenie Harcerskiej Stanicy 
Wodnej w Rościminie – zakup sprzętu i wyposaże-
nia rekreacyjno-sportowego”

Cel: Poprawa jakości życia ludności na obszarach 
wiejskich, ze szczególnym uwzględnieniem 
społeczności lokalnej miejscowości Rościmin oraz 
gminy Mrocza, przez zaspokojenie potrzeb 
społecznych w zakresie dostępu do rekreacji, 
turystyki i sport.

Koszt całkowity operacji: 287 776,22 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 230 220,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: GMINA KCYNIA 

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia sali audytoryjno-ćwiczeniowej Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki im. Klary 
Prillowej w Kcyni (Projekt w trakcie realizacji)

Cel: Umożliwienie mieszkańcom Gminy Kcynia kultywowania lokalnej tożsamości i dziedzictwa kulturowego przez 
wyposażenie sali audytoryjno-ćwiczeniowej GCKiB im. Klary Prillowej w Kcynia.

Koszt całkowity operacji: 12 430,09 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 8 068,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia sali balowej pałacu hrabiny Anieli Potulickiej pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej przez zakup wyposażenia sali balowej Pałacu Hrabiny Anieli Potulic-
kiej, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej.

Koszt całkowity operacji: 43 099,45 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 528,14 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Chrząstowie oraz organizacja spotkania pn. „Łączymy pokole-
nia”

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Chrząstowie oraz 
organizację spotkania pn. „Łączymy pokolenia”.

Koszt całkowity operacji: 16 289,53 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 10 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Nakło nad Notecią (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małocinie

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez wyposażenie świetlicy wiejskiej w Małocinie.

Koszt całkowity operacji: 14 926, 00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 9 707,96 zł

Działanie: Małe projekty

Warsztaty plastyczne
Sprzęt wodny
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Wnioskodawca: Gmina Szubin (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Krajobraz jezior Żędowskich – utworzenie wystawy fotograficznej poprzez modernizację i zakup wyposa-
żenia do świetlicy wiejskiej w Wąsoszu

Cel: Rozwój turystyki w miejscowości Wąsosz w oparciu o walory krajobrazowe miejscowości i okolic oraz rozwój 
infrastruktury społecznej poprzez modernizację i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej, wzrost atrakcyjności 
turystycznej miejscowości poprzez utworzenie wystawy fotograficznej.

Koszt całkowity operacji: 209 686,91 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 69 955,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Rekre-
acji w Mroczy

Tytuł  operacji: Promocja i organizacja twórczości lokal-
nej poprzez zakup wyposażenia meblowego i plastycz-
nego na potrzeby działalności sekcji plastycznej 
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji                            
w Mroczy.

Cel: Organizacja twórczości kulturalnej społeczności 
obszaru objętego LSR „Łączy nas Noteć” poprzez 
zakup wyposażenia dla pracowni plastycznej Miejsko--
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Mroczy.

Koszt całkowity operacji: 21 777,41 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 12 386,89 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Szubin 

Tytuł  operacji: Zakup wyposażenia do świetlicy 
wiejskiej w Rynarzewie

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej                   
w Rynarzewie.

Koszt całkowity operacji: 32 192,79 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 17 399,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Krajeńskiej                    
w Nakle nad Notecią

Tytuł  operacji: Zakup schodołazu dla Muzeum 
Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią

Cel: Zachowanie dziedzictwa historyczno-kultu-
rowego Krajny poprzez wyposażenie Muzeum 
Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w scho-
dołaz.

Koszt całkowity operacji: 16 200,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 12 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Zestaw mebli kuchennych

Schodołaz
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Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle 
nad Notecią 

Tytuł  operacji: Zakup i montaż specjalistycznego 
oświetlenia sali wystaw czasowych na I piętrze 
Muzeum Ziemi Krajeńskiej w Nakle nad Notecią.

Cel: Zachowanie dziedzictwa historyczno-kulturo-
wego Krajny poprzez wyposażenie Muzeum Ziemi 
Krajeńskiej w Nakle nad Notecią w specjalistyczny 
system oświetlenia sali wystaw czasowych.

Koszt całkowity operacji: 41 924,62 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 23 859,54 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikołaja w Ślesinie

Tytuł operacji: Remont i konserwacja drewnianego kościoła p.w. św. Mikołaja w miejscowości Ślesin, gmina Nakło nad 
Notecią

Kwota dofinansowania przez LGD: 145 725,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Wnioskodawca: Nakielski Ośrodek Kultury im. 
Zygmunta Kornaszewskiego w Nakle nad Note-
cią

Tytuł  operacji: Zakup sprzętu nagłaśniającego 
dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku

Cel: Rozwijanie aktywności społeczności lokal-
nej poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego 
dla Wiejskiego Domu Kultury w Paterku.

Koszt całkowity operacji: 38 436,27 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 999,20 zł

Działanie: Małe projekty

Nowe oświetlenie

Zestaw nagłośnieniowy
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Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-katolicka                    
p.w. św. Wita w Słupach

Tytuł  operacji: Renowacja elewacji wieży zabyt-
kowego kościoła w Słupach

Cel: Zachowanie dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego poprzez renowację elewacji wieży 
zabytkowego kościoła w Słupach.

Koszt całkowity operacji: 34 633,27 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 24 243,28 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Bartłomieja Apostoła z siedzibą w Samoklęskach Dużych 

Tytuł operacji: Remont stolarki drzwiowej, schodów i podłogi chóru muzycznego w zabytkowym kościele parafialnym 
w Samoklęskach Dużych

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez remont stolarki drzwiowej, schodów i podłogi chóru 
muzycznego w zabytkowym kościele parafialnym w Samoklęskach Dużych

Koszt całkowity operacji: 35 825,41 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Parafia Rzymsko-katolicka p.w. 
św. Wita w Słupach

Tytuł  operacji: Renowacja elewacji zabytkowe-
go kościoła w Słupach 

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz 
zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycz-
nego poprzez renowację elewacji zabytkowego 
kościoła w Słupach.

Koszt całkowity operacji: 266 905,89 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 213 524,00 zł

Działanie: Odnowa i rozwój wsi

Jedna ze stron albumu

Koncert zespołu Golec uOrkiestra

Elewacja kościoła
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Wnioskodawca: Artur Lemański

Tytuł  operacji: Renowacja zabytkowego autobusu 
marki JELCZ 706 RTO 272 Mex

Cel: Zachowanie dziedzictwa historycznego regionu 
poprzez renowację zabytku techniki jakim jest auto-
bus marki JELCZ 706 RTO 272 Mex.

Koszt całkowity operacji: 36 407,64 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 25 000,00 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Muzeum Ziemi Szubiń-
skiej im. Zenona Erdmanna w Szubinie 

Tytuł  operacji: Kultywowanie miejsco-
wych tradycji ziemi szubińskiej poprzez 
organizację wystaw w muzeum                              
i w plenerze w Szubinie, w oparciu                     
o zakupione plansze.

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego ziemi szubiń-
skiej poprzez organizację 4 wystaw                    
w muzeum i w plenerze w Szubinie.

Koszt całkowity operacji: 8 969,85 zł

Kwota dofinansowania przez LGD:                          
5 333,36 zł

Działanie: Małe projekty

Wnioskodawca: Gmina Mrocza

Tytuł  operacji: Zakup 10 stojaków plenerowych wraz             
z wydrukiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy 
promocji walorów turystyczno-krajobrazowych gminy 
Mrocza

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR 
przez zakup 10 stojaków plenerowych wraz z wydru-
kiem 20 plansz wielkoformatowych jako formy promocji 
walorów turystyczno-krajobrazowych gminy Mrocza.

Koszt całkowity operacji: 14 863,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 9 667,04 zł

Działanie: Małe projekty

Jelcz Mex 272 po renowacji

Stojaki wystawiennicze na Placu Wolności w Mroczy

Wystawa w murach muzeum
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Wnioskodawca: Izabela Ćwik (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Budowa budynku karuzeli dla koni oraz zakup sprzętu jeździeckiego na cele uruchamianej działalności 
gospodarczej w zakresie świadczenia usług treningu koni, prowadzenia szkółki jeździeckiej oraz świadczenia usług 
„bryczką do ślubu i nie tylko”.

Cel: Wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup sprzętu i wyposażenia oraz odzieży ochronnej (kasków) 
na cele uruchomienia działalności gospodarczej.

Koszt całkowity operacji: 121 374,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 41 394,00 zł

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Wnioskodawca: Justyna Osetek-Skilska (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł oraz cel operacji: Rozszerzenie działalności gospodarczej o świadczenie usług gastronomicznych poprzez zmianę 
sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na lokal gastronomiczny na parterze istniejącego budynku mieszkalnego 
wraz zakupem niezbędnego wyposażenia do prowadzenia działalności restauracyjnej oraz wzrost dochodowości 
przedsiębiorstwa.

Koszt całkowity operacji: 508 432,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 200 000,00 zł

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wnioskodawca: Krzysztof Panek

Tytuł operacji: Zakup dwóch jachtów żaglowych klasy C z wyposażeniem do wynajmu i świadczenia usług praktyczne-
go instruktażu żeglarstwa.

Cel: Zakup w celu uruchomienia działalności gospodarczej polegającej na czarterze jachtów.

Koszt całkowity operacji: 201 937,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 80 000,00 zł

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wnioskodawca: Andrzej Tęcza

Tytuł  operacji: Przebudowa (modernizacja) 
i remont budynku mieszkalnego (stara             
i nowa część) z przeznaczeniem na wyna-
jem pokoi w gospodarstwie rolnym – agrotu-
rystyka.

Cel: Uzyskanie dodatkowego dochodu               
w gospodarstwie poprzez świadczenie 
usług agroturystycznych (wynajmu pokoi              
i sprzedaży posiłków).

Koszt całkowity operacji: 203 201,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 
100 000,00 zł

Działanie: Różnicowanie w kierunku działal-
ności nierolniczej

USŁUGI

Nowo zakupione rowery

Jeden z pokoi w Ciężkowie
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Wnioskodawca: Mirosława Kaczorowska (Projekt w trakcie realizacji)

Tytuł operacji: Budowa i wyposażenie budynku usługowego – obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałe-
go zamieszkania

Cel: Budowa i wyposażenie budynku usługowego – obiekty noclegowe, turystyczne i miejsca krótkotrwałego zamiesz-
kania wraz z kosztami towarzyszącymi w celu zwiększenia dochodu przedsiębiorstwa oraz wzrostu zatrudnienia.

Koszt całkowity operacji: 1 090 923,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 200 000,00 zł

Działanie: Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Wnioskodawca: Małgorzata Różycka

Tytuł  oraz cel operacji: Wzrost dochodu gospodarstwa poprzez uruchomienie działalności gospodarczej polegającej 
na świadczeniu usług noclegowych i krótkotrwałego zakwaterowania dla turystów

Koszt całkowity operacji: 281 341,00 zł

Kwota dofinansowania przez LGD: 100 000,00 zł

Działanie: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Scena o wymiarach 7,5 m x 6 m
Kącik dla turystów w Ostrowie
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”

Partnerzy: Stowarzyszenie Nasza Krajna, Lokalna Grupa Działania Pałuki – Wspólna Sprawa, Lokalna Grupa Działania 
„Bory Tucholskie”

Tytuł  operacji: Piechotą przez Bory Tucholskie, Krajnę i Pałuki

Cel: Rozwój turystyki i rekreacji na terenach objętych działaniami 4 Lokalnych Grup Działania współpracujących                    
w projekcie poprzez opisanie i wytyczenie tras nordic walking oraz wydanie 1 przewodnika wykonanych tras nordic 
walking.

Koszt całkowity operacji: 137 763,73 zł

Kwota dofinansowania: 137 763,73 zł

Działanie: Wdrażanie projektów współpracy

PROJEKTY WSPÓŁPRACY

 W ramach operacji wytyczonych zostało na obszarze działania 4 LGD z województwa kujawsko-pomorskiego 
łącznie 18 atrakcyjnych szlaków turystycznych w postaci tras nordic walking. Trasy te stanowią ofertę, zarówno dla 
lokalnych mieszkańców, jak i dla turystów, zachęcającą do spędzenia wolnego czasu w urokliwych i dotąd nie dość 
docenianych zakątkach Krajny, Pałuk i Borów Tucholskich. Wytyczone trasy w powiecie nakielskim to:

- ponad 7-mio kilometrowa ścieżka w gminie Szubin „Leśnym duktem w Zamościu”;

- trasa „Na krawędzi Pałuk” w gminie Kcynia o długości 10 km;

- 5-cio kilometrowy szlak „Spacer Doliną Noteci” w gminie Sadki;

- trasa w gminie Nakło nad Notecią o długości prawie 13 km nazwana „Leśną ścieżką rodu Potulickich”;

- ponad 12 km ścieżka „Szlakiem jezior mroteckich” w gminie Mrocza.

 Wyznakowanie tras w terenie, jednolite oznaczenia na tablicach informacyjnych oraz wydany przewodnik po 
ścieżkach NW pozwoliły na to, aby wszystkie osoby korzystające z produktów realizacji projektu miały możliwość nie 
tylko poznania jego zakresu, ale także, aby stały się jego częścią poprzez korzystanie z wyznaczonych tras.

 Promocję nowo wytyczonych szlaków nordic walking stanowiły spacery, w których udział wzięło łącznie 450 
mieszkańców obszaru objętego LSR czterech współpracujących w ramach projektu LGD. Każdy spacer zakończył się 
poczęstunkiem produktem lokalnym, a każdy ze spacerowiczów otrzymał upominek w postaci kijków do chodzenia.

 Dzięki realizacji projektu powstał na Krajnie, Pałukach i w Borach Tucholskich nowy, markowy produkt 
turystyczny – trasy nordic walking – który umożliwia turystom i mieszkańcom obszaru partnerskich LGD poznanie walo-
rów własnej okolicy, zachęcający równocześnie do aktywności ruchowej. 
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Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk” to organizacja pozarządowa, która w swych strukturach 

skupia przedstawicieli sektora społecznego, gospodarczego i publicznego z terenu powiatu nakielskiego. Obszarem 

jej działania jest zatem pięć gmin: Gmina Kcynia, Gmina Mrocza, Gmina Nakło nad Notecią, Gmina Sadki oraz Gmina 

Szubin. Jako stowarzyszenie Partnerstwo zarejestrowane zostało w KRS w 2008 roku, jednakże jego początki sięgają już 

roku 2001. Pierwotnie jako twór nieformalny, później jako fundacja wspólnie z lokalnym samorządem wpierało rozwój 

regionu Krajny i Pałuk. Przyczyniło się do uruchomienia na terenie powiatu nakielskiego jednego z pierwszych w Polsce 

powiatowych programów odnowy wsi. Zwróciło uwagę lokalnych władz na siłę oddolnych inicjatyw, a do działań na 

rzecz lokalnej społeczności zaangażowało przedsiębiorców, jednostki samorządu terytorialnego, placówki kulturalne, 

szkoły, sołtysów, KGW, organizacje pozarządowe oraz osoby indywidualne, dla których priorytetem jest inwestowanie 

w lokalne zasoby przyrodnicze, w lokalną historię, tradycję, kulturę oraz w mieszkańców – ich potrzeby i pasje. 

W 2007 roku Partnerstwo dla Krajny i Pałuk uzyskało dofinansowanie w ramach II schematu Pilotażowego Programu 

LEADER +, dzięki któremu wdrożyło w życie zapisy Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru 

powiatu nakielskiego. W ramach otrzymanych środków udało się m.in. wyznaczyć i wyznakować w terenie ok. 70 km 

szlaków rowerowych.

Od 2009 roku Partnerstwo zajmuje się wdrażaniem na 

terenie wspomnianych pięciu gmin Lokalnej Strategii 

Rozwoju „Łączy nas Noteć”  w ramach Osi 4 LEADER 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata                                     

2007-2013. Głównymi jej założeniami są rozwój turystyki 

i rekreacji w powiecie nakielskim oraz promowanie 

dziedzictwa kulturowego regionu, a także dbanie                        

o zachowanie tożsamości Krajny i Pałuk. Na inwestycje 

związane m.in. z poprawą stanu infrastruktury rekre-

acyjnej i turystycznej, rozwojem produktów i usług 

turystycznych oraz kultywowaniem lokalnych tradycji                         

i rozwojem kultury Partnerstwo pozyskało ponad 12 

milionów złotych. Pieniądze te – w drodze konkursów – 

przeznaczane są m.in. na budowę a także remont 

świetlic wiejskich, wydanie materiałów promujących 

region, opracowanie i wydanie map turystycznych, 

wybudowanie i doposażenie obiektów świadczących 

usługi gastronomiczne, organizację warsztatów 

aktywizujących społeczność lokalną, konserwację 

zabytków, budowę placów zabaw i biesiadników 

wiejskich, organizację imprez kulturalnych i sporto-

wych, festynów oraz zakup sprzętu sportowego                                              

i muzycznego. Podsumowując: w ramach LSR realizo-

wane są projekty zaspakajające potrzeby zarówno 

mieszkańców, jak i turystów odwiedzających Krajnę                                 

i Pałuki.

Działalność Stowarzyszenia
"Partnerstwo dla Krajny i Pałuk"
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Siłownia zewnętrzna

Odpowiednie zaplecze rekreacyjne oraz rzetelna informacja przygotowane dzięki środkom z UE to nieodłączne 

elementy produktu turystycznego powiatu nakielskiego jakim jest Ekomuzeum Doliny Noteci. Jego koordynatorem jest 

Partnerstwo dla Krajny i Pałuk, a ideą mu przyświecającą jest współdziałanie podmiotów posiadających interesującą 

ofertę turystyczną opartą na walorach naturalnych Krajny i Pałuk oraz zasobach kulturowych i historycznych regionu. 

Celem współpracy członków Ekomuzeum jest więc stworzenie atrakcji turystycznej dla odwiedzających Dolinę Noteci 

oraz wskazanie miejsc wartych odwiedzenia, gdzie w miłej atmosferze można aktywnie spędzić czas poznając histo-

ryczną Krajnę i Pałuki. Wśród obiektów Ekomuzeum znajdują się m.in. lokalne restauracje, gospodarstwa agroturystycz-

ne, muzea, domy kultury oraz gospodarstwa pszczelarskie. Częścią składową Ekomuzeum Doliny Noteci są jednak nie 

tylko miejsca warte odwiedzenia, ale również cykliczne imprezy, warsztaty, lekcje muzealne, rajdy geocachingowe 

oraz ścieżki edukacyjne. Elementami Ekomuzeum są zatem także szlaki rowerowe, wodne oraz piesze, które kierują 

turystę w wybrane miejsca. Wytyczone szlaki nie tylko ułatwiają więc podróż, ale przede wszystkim ukierunkowują ją 

tak, by zwiedzający zobaczył to, co najbardziej wartościowe w regionie. 

Dzięki zaangażowaniu mieszkańców, otwarciu społeczności lokalnej na nowe wyzwania, współpracy różnych 

podmiotów i instytucji oraz środkom z Programu LEADER na obszarze powiatu nakielskiego realizowana jest wizja 

przyświecająca Partnerstwu dla Krajny i Pałuk „Dolina Noteci – bogactwo przyrody, aktywni ludzie. Dobrze tu żyć, 

warto odwiedzić”.
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