
   
 
Projekt nr 1 

- Tytuł projektu: Modernizacja gospodarstwa rybackiego 

- Nazwa beneficjenta: Marcin Król 
 
- Kwota dofinansowania 248.439,00 w tym ze środków EFMR 211.173,15 
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 16.02.2018-29.10.2018 
 
-Planowanym celem operacji była poprawa bezpieczeństwa oraz warunków magazynowania i 
zimowania ryb, uzupełnienie zaplecza technologicznego w gospodarstwie rybackim, poprawa i 
usprawnienie załadunku, wyładunku i transportu ryb. Operacja spowoduje podniesienie wartości 
produktów – sprzedawanych ryb towarowych i materiału zarybieniowego co zwiększy 
konkurencyjność gospodarstwa rybackiego i umożliwi utworzenie miejsca pracy.  
 
- Krótki opis operacji: W ramach realizacji operacji wykonano ogrodzenie obiektu stawowego, 
zakupiono samochód typu pick-up wraz z przyczepą do transportu łodzi, zakupiono niezbędne 
urządzenia i wyposażenie rybackie,  utwardzono teren. w tym m.in.: przyczepy do transportu, basen 
do transportu ryb, łódź, zakup do przetrzymywania ryb z osprzętem, zaburtowy silnik, aeratory, 
dmuchawy powietrznych, agregatu, które w wyniku modernizacji utworzyły lub utrzymały miejsce 
pracy). 
 
- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba zmodernizowanych podmiotów rybackich dzięki wsparciu LSR (w tym innowacyjnych)], 
2) Liczba podmiotów rybackich które w wyniku modernizacji utworzyły lub utrzymały miejsce 

pracy). 
 

 

 

 

 



   
 
 

Projekt nr 2 

- Tytuł projektu: Budowa boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 

stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury, w miejscowości Szamocin na 

terenie działki nr 964, obręb 0001 Szamocin, jednostka ewidencyjna Szamocin 

- Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka „7 Ryb” 

- Kwota dofinansowania 33.333,00 w tym ze środków EFMR 28.333,05 zł 
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 31.05.2019-20.01.2020 
 
-Planowanym celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i  rekreacyjnej w gminie Szamocin 
poprzez budowę boiska do mini streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa 
stołowego, ich wyposażeniem oraz elementami małej architektury. 
 
- Krótki opis operacji: W ramach realizacji projektu własnego LGR "7Ryb", zbudowało boisko do mini 
streetballa z piłkochwytem i częścią wydzieloną do gry w tenisa stołowego, ich wyposażeniem oraz 
elementami małej architektury w miejscowości Szamocin. W skład wyposażenia boiska wchodzi:  kosz 
do koszykówki, stół do tenisa, piłkochwyt, nawierzchnia utwardzona i nawierzchnia bezpieczna 
sportowa. elementy małej architektury takie, jak ławki betonowe. Dokonano również nasadzeń zieleni. 
Powstały projekt przyczynił się do aktywizacji i integracji lokalnej społeczności.   
 
-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, wyremontowanych lub 
zmodernizowanych dzięki wsparciu z  LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

  
 

 

 

 

 

 

 



   
 
Projekt nr 3 

- Tytuł projektu: Modernizacja nabrzeża Jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica, Gmina 

Wągrowiec 

- Nazwa beneficjenta: Gmina Wągrowiec 
 
- Kwota dofinansowania 300.000,00 w tym ze środków EFMR 255.000,00 
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 26.02.2018-28.09.2018 
 
- Planowanym celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości 
Kamienica poprzez modernizację nadbrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kmaienica, gm. 
Wągrowiec. 
 
- Krótki opis operacji W ramach realizacji operacji wykonano nawierzchnię molo, wykonano zejście do 
wody dla osób niepełnosprawnych, utworzono plac zabaw z elementami małej architektury, 
utworzono boisko do siatkówki, wykonano tablice promujące produkty lokalne. Dzięki realizacji 
projektu powstało miejsce, gdzie turyści i osoby zamieszkujące obszar objęty LSR mogą aktywnie 
spędzać wolny czas. 
 
-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, wyremontowanych lub 
zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej 
 

 

 



   
 
Projekt nr 4 

- Tytuł projektu: Dzieje się w Szamocinie 

- Nazwa beneficjenta: Szamociński Ośrodek Kultury 
 
- Kwota dofinansowania 6.150,00 w tym ze środków EFMR 5.227,50 
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 06.06.2019-27.12.2019 
 
- Planowanym celem operacji była aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń 
kulturalnych i 1 produktu promocyjnego.  
 
- Krótki opis operacji: Dzieje się w Szamocinie to cykl kilku wydarzeń na które składają się: 
 

1. Zawody wędkarskie dla dzieci na jeziorze „Siekiera"  
2. Zawody wędkarskie dla dorosłych 50+  
3. Festyn środowiskowy dla dzieci przy jeziorze „Siekiera"  
4. Piknik przy jeziorze Laskowskim 
5.  Pocztówka z jeziorem w tle (wydanie pocztówki) 

 
Wydarzenia te miały za zadanie aktywizację i integrację lokalnej społeczności. Celem organizacji ww. 
wydarzeń była m.in. popularyzacja wędkarstwa wśród społeczności jako formy wypoczynku, 
zainteresowanie wiedzą ekologiczną oraz wykorzystanie walorów przyrodniczych jako cennych atutów 
obszaru LGR „7 Ryb”.  
 
- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba wydarzeń promujących kulturę lokalną, które otrzymały wsparcie w ramach LSR, 
2) Liczba produktów promocyjnych wprowadzonych do dystrybucji dzięki wsparciu z LSR. 

 
 

 

 



   
 
 

Projekt nr 5 

Wnioskodawca: Zakłada Usługowo - Handlowy HANIA Hanna Kubacka 

Tytuł operacji: Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku restauracji o część hotelową 

- Kwota dofinansowania 105.579,67 w tym ze środków EFMR 89.742,71  

- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 18.09.2018-6.03.2019 

- Planowanym celem operacji było:  Utworzenie na obszarze działania LGD 3 miejsc pracy nie 

związanych z sektorem rybackim 

-Krótki opis:.  W ramach realizacji operacji przebudowano salę główną restauracji polegającej m.in. na 

wymianie uszkodzonych tynków, wykonanie sufitu podwieszanego, przebudowa sal bocznych m.in. 

wymian posadzek z płytek, malowanie ścian, wymian drzwi, przebudowa sanitariatów. Dzięki 

przeprowadzonym remontom zwiększył się komfort gości korzystających z usług obiektu. 

- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacka w 

wyniku wdrożenia LSR ,  

2) Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce 

pracy poza podstawową działalnością rybacką 

 

 

 

 

 

 



   
 
Projekt nr 6 

Wnioskodawca: Gmina Margonin 

Tytuł operacji: Rozbudowa kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o zjeżdżalnię wodną o ślizgu  
 
- Kwota dofinansowania 284.922,10 w tym ze środków EFMR 242.183,78  
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 18.04.2018-31.07.2018 
 
 - Planowanym celem operacji było: Podniesienie atrakcyjności turystycznej i stworzenie przestrzeni do 
integracji społeczności lokalnych poprzez rozbudowę kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie o 
zjeżdżalnię wodną o ślizgu pontonowym praz zjeżdżalnię wodną typu turbo. 
 
- Krótki opis: W ramach realizacji operacji zbudowano zjeżdżalnie wodną o ślizgu pontonowym oraz 

zbudowano zjeżdżalnie wodną turbo. Zbudowane zjeżdżalnie będą dopełnieniem kompleksu zjeżdżalni 

już znajdujących się na terenie plaży w Margoninie, które w okresie letnim cieszą się bardzo dużą 

popularnością wśród mieszkańców i turystów.  Przyczyniło się to do zwiększanie liczby osób 

odwiedzających plażę w Margoninie.  

- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, remontowanych lub zmodernizowanych 

dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności.   

 

 

 



   
 
Projekt nr 7 

-Wnioskodawca: Miasto i Gmina Gołańcz 

- Tytuł operacji: Budowa 4 siłowni napowietrznych w Gołańczy 

- Kwota dofinansowania 100.486,00 w tym ze środków EFMR 85.413,10  
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 13.03.2018-31.10.2018 
 
 - Planowanym celem operacji było utworzenie nowych przestrzeni publicznych poprzez budowę 4 
siłowni napowietrznych w Gołańczy w celu poprawy dostępu mieszkańców do infrastruktury sportowo 
– aktywizacyjnej i warunków życia. 
 
- Krótki opis: W ramach realizacji operacji zbudowano siłownię zewnętrzną w Gołańczy na ul.  

Zamkowej, ul. Dr P. Kowalika, ul. Osada, ul. Walki Młodych. Na terenie każdej z 4  siłowni utwardzono 

teren kostką betonową oraz wyposażono obiekt m.in. w ławki i  urządzenia: biegacz, orbitrek, wyciąg 

górny, prasa nożna,  surfer, twister.  Dzięki powstałym obiektom mieszkańcy mają możliwość aktywnie 

spędzić czas na świeżym powietrzu.  

- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, remontowanych lub zmodernizowanych 

dzięki wsparciu z LSR obiektów przeznaczonych na spotkania lokalnych społeczności. 

 

 

 

 



   
 
Projekt nr 8 

- Wnioskodawca: Gmina Oborniki 

- Tytuł operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez budowę pomostu 

modułowego na Kąpielisku miejskim w Obornikach  

- Kwota dofinansowania 141.897,00 w tym ze środków EFMR 120.612,45   

 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 13.03.2018-28.02.2019 
 
- Planowanym celem operacji był rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez 
wyposażenie Kąpieliska miejskiego w Obornikach w 2018 r.  
 

- Krótki opis: W ramach realizacji operacji zamontowano pomost pływający na kąpielisku miejskim w 

Obornikach. Pomost modułowy stanowi innowację, ale też uatrakcyjnienie, odnowienie, odświeżenie 

obiektu, pozytywną zmianę na Kąpielisku.  

- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, wyremontowanych lub 

zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

 

 

 



   
 
Projekt nr 9 

- Wnioskodawca: Gmina Kiszkowo 

- Tytuł operacji: Urządzenie kąpieliska gminnego nad Jeziorem Rybno Wielkie wraz z wykonaniem 

infrastruktury rekreacyjno-turystycznej 

- Kwota dofinansowania 44.318,00 w tym ze środków EFMR 37.517,30  
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 26.02.2018-27.09.2018 
 
- Planowanym celem operacji była poprawa dobrostanu społecznego i warunków życia mieszkańców 
poprzez budowę ogólnodostępnego kąpieliska nad jeziorem Rybno Wielkie. Dzięki tej inwestycji 
powstanie miejsce rekreacyjne gdzie odpoczywać będzie kilka tysięcy osób w skali roku. Na terenie 
Gminy Kiszkowo nie ma obecnie takich miejsc gdzie mieszkańcy gminy oraz gmin sąsiednich mogli by 
odpoczywać w ten sposób.  
 
- Krótki opis: W ramach realizacji operacji wykonano roboty ziemne terenu, wykonano dojście do plaży, 

wyposażono plaże w elementy sanitarno – higieniczne, wyposażono plaże w elementy rekreacyjne, 

utworzono plac zabaw, oczyszczono dno jeziora. Dzięki zrealizowanej operacji utworzono kąpielisko, 

które przyczyniło się do aktywizacji lokalnej społeczności.  

- Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, wyremontowanych lub 

zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

 

 



   
 
Projekt nr 10 

-Wnioskodawca: Biegański Dariusz Usługi Murarsko - Brukarskie 

- Tytuł operacji: Zakup koparko - ładowarki w celu zdywersyfikowania prowadzonej działalności w 

branży budowalnej 

- Kwota dofinansowania 126.000,00 w tym ze środków EFMR 107.100,00 
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 27.02.2018-08.08.2018 
 
- Planowanym celem operacji była rozszerzenie zakresu oferowanych usług o wykonanie prac ziemnych 

na zlecenie a w szczególności: wykopów, podsypek czy niwelacji terenu poprzez zakup specjalistycznej 

maszyny w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia oraz dochodu, pozyskanie nowych klientów, 

zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadanego majątku trwałego.  

-Krótki opis: W ramach realizacji operacji zakupiono koparko – ładowarkę. Dzięki zakupionej koparce 

firma rozszerzyła zakres oferowanych usług o wykonanie prac ziemnych na zlecenie a w szczególności: 

wykopów, podsypek czy niwelacji terenu. 

-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacka w 

wyniku wdrożenia LSR,  

2) Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce 

pracy poza podstawową działalnością rybacką . 

 

 

 



   
 
 

Projekt nr 11 

-Wnioskodawca: "Dobra truskawka" Waldemar Januchowski 

-Tytuł operacji: Budowa obiektu do obsługi działalności rekreacyjnej – łowiska 

- Kwota dofinansowania 127.280,77 w tym ze środków EFMR 108.188,65  
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 12.03.2018-01.10.2018 
 
-Planowanym celem operacji była dywersyfikacja działalności w kierunku usług rekreacyjnych co wiąże 

się z zatrudnieniem i prowadzi do uzyskania wymiernych korzyści w postaci wzrostu dochodów.  

-Krótki opis: W ramach realizacji operacji wykonano prace budowlane, zamontowano stolarkę okienną 

i drzwiową, wykonano roboty malarskie, wykonano instalację elektryczną, wyposażono obiekt m.in. w 

lodówkę, zmywarkę, ekspres do zabudowy.  Dzięki realizacji projektu powstał nowoczesny budynek na 

czyściwo znajdujący się nad wodą przez co osoby użytkujące będą miały oczycie bliskości z naturą i 

łowiskiem  

-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacka w 

wyniku wdrożenia LSR,  

2) Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce 

pracy poza podstawową działalnością rybacką .   

 

 

 



   
 
Projekt nr 12 

-Wnioskodawca: Gmina Rogoźno 

-Tytuł operacji: Centrum sportowo - rekreacyjne 

- Kwota dofinansowania 249.983,89 w tym ze środków EFMR 212.486,30  
 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 13.03.2018-26.11.2018 
 
- Planowanym celem operacji było stworzenie ogólnodostępnego, bezpiecznego obiektu w postaci 
Centrum Sportowo – Rekreacyjnego.   
 
- Krótki opis: W ramach realizacji operacji utworzono teren do korzystania z kąpieli słonecznych wraz z 

montażem ławek parkowych i kosza na śmieci. Dodatkowo zbudowano plac zabaw, utworzono miejsce 

do grillowania, zbudowano boisko do piłki siatkowej. Wyposażono obiekt m.in. w zestaw mebli 

ogrodowych z parasolem, w wiaty na rowery, leżaki, kijki do Nordic Walking,  rowery wodne, kajaki, 

WC. Realizacja operacji przyczyniła się do  zwiększenia uczęszczania trustów z dużych aglomeracji, 

którzy  decydują się na wybór miejsca porównują ofertę poszczególnego regionu i wybierając bogatszą 

w infrastrukturę turystyczną i program rekreacyjno – wypoczynkowy. 

-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba nowych, wyremontowanych lub 

zmodernizowanych dzięki wsparciu z LSR obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.   

 

 

 

 



   
 
Projekt nr 13 

- Wnioskodawca: Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie 

- Tytuł operacji: Zwiększenie atrakcyjności imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w 

Łeknie 

- kwota dofinansowania 6.000,00 w tym ze środków EFMR 5.100,00  

 
- data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 15.12.2018-27.09.2019 
 
- Planowanym celem operacji była propozycja alternatywnego spędzania wolnego czasu w gronie 
rodzinnym oraz między pokoleniowym dla uatrakcyjnienia życia codziennego lokalnej społeczności.  
 

- Krótki opis: 9 czerwca Gminny Ośrodek Kultury w Łeknie zorganizował Gminny Dzień Dziecka.! Dzieci 

nieodpłatnie korzystały z wielu atrakcji: segway, symulator surfingu, strzelnice - w tym multimedialna, 

tatuaże, dmuchańce, siłomierz, ścianka wspinaczkowa i wiele innych. Dzięki środkom z programu 

operacyjnego "Rybactwo i Morze" na lata 2014-2020 dzieci otrzymały bezpłatnie watę cukrową, mogły 

pomalować buźki, korzystać z dmuchanych zjeżdżalni oraz uczestniczyć w koncercie zespołu Maskotki, 

pokazie baniek mydlanych i iluzji oraz animacjach z klaunem Artkiem. 

-Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika: Liczba zorganizowanych dzięki wsparciu z LSR spotkań 

lokalnych społeczności (w tym dla grup defaworyzowanych) 

 

 

 



   
 
Projekt nr 14 

Wnioskodawca: MARGONIN INVEST Sp. z o.o. 

Tytuł operacji: Budowa obiektu letniskowego w miejscowości Margonin 

- Kwota dofinansowania 258.026,00 w tym ze środków EFMR 219.322,10  

 
- Data rozpoczęcia i data zakończenia operacji 02.03.2018-02.04.2019 
 
- Planowanym celem operacji było:  

1) Utworzenie 3 miejsc pracy oraz ich utrzymanie, w przeliczeniu na średnioroczne pełne etaty, 
przez okres 3 lat od dnia wypłaty płatności końcowej.  

2) Zwiększenie bazy noclegowej o 20 miejsc noclegowych na terenie obszaru objętego LSR w 
terminie do 9 miesięcy od podpinania umowy o przyznanie pomocy.  

 

Krótki opis: W ramach realizacji operacji wykonano 5 nowych obiektów turystycznych z pełnym 

wyposażeniem, funkcjonujące na zasadzie budynku letniskowego. Każdy z domków Każdy z domków 

przystosowany jest do zakwaterowania 4 osób.  Inwestycja zlokalizowana jest miejscowości w 

niedalekiej odległości pod jeziora Margonińskiego oraz głównych atrakcji turystycznych Margonina.    

Operacji przyczyni się do realizacji wskaźnika:  

1) Liczba utworzonych lub utrzymanych miejsc pracy poza podstawową działalnością rybacka w 

wyniku wdrożenia LSR,  

2) Liczba podmiotów gospodarczych, które dzięki wsparciu LSR utworzyły lub utrzymały miejsce 

pracy poza podstawową działalnością rybacką .   

 

 


