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PARTNERSTWO „LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA BORY TUCHOLSKIE”

Na  północy województwa kujawsko-pomorskiego, na terenie 
6 gmin: Cekcyn, Gostycyn, Kęsowo, Lubiewo, Śliwice i  Tuchola 
organizacje pozarządowe, samorządy i  partnerzy gospodarczy 
utworzyli Partnerstwo „Lokalna Grupa Działania Bory Tucholskie”. 
To obszar Borów Tucholskich, więc wszystko u nas borowiackie, 
nawet Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016-2023, którą 
nazwaliśmy „Dekel do borowiackiej grapy” (poprzednia strategia 
to „Borowiacka grapa”). A co kryje się pod „deklem”? Wspieramy 
turystykę („Sztrejki, antrejki i  bujawki”), przedsiębiorczość 
(„Dycht nowe interesy”, „Wspomóżka obstojałych interesów”), 
ale także osoby zagrożone wykluczeniem społecznym 
(„Wichajstry i dinksy”).
Wybór nazwy naszego partnerstwa był zupełnie oczywisty, gdyż 
Bory Tucholskie to kraina fascynująca pod wieloma względami. 
Znajdziesz tutaj takie cuda jak pływające wyspy na Jeziorkach 
Kozich, Kochanków w  Rezerwacie Cisów w  Wierzchlesie, 
Wodogrzmoty Krasnoludków, czy też mówiące kamienie. 
Spływy kajakowe Brdą i  Wdą dostarczą wielu wrażeń, także 
doświadczonym kajakarzom. Na  rodzinne wodne wyprawy 
można natomiast wybrać Wielki i Mały Kanał Brdy, których wody 

ul. Pocztowa 7
89-500 Tuchola
biuro: ul. Murowa 8 
89-500 Tuchola
tel./fax 52 336 12 13
partnerstwo@borytucholskie.pl
www.partnerstwo.borytucholskie.pl

Impreza Dekel do borowiackiej grapy w Tucholi, fot. A Drelich

Dane kontaktowe:

Gminy: 

Miodowa Wioska fot. W. Zdunek

Polewka na maślance Nad Brdą fot. W. Zdunek

Spływ kajakowy Brdą fot. W. Zdunek

Cekcyn Gostycyn

LubiewoKęsowo

TucholaŚliwice
Stoisko animacyjne promujące LSR

płyną spokojnie i leniwie, więc wiosłowanie pod prąd to też nie 
problem. Koniecznie zawitać trzeba do wiosek tematycznych: 
Górniczej (Piła), Grzybowej (Krzywogoniec), Miodowej (Wielki 
Mędromierz), Ptasiej (Adamkowo), Kwiatowej (Żalno) oraz 
Borowiackiej (Nowy Sumin) Zobaczysz tam Plenerowe Muzeum 
Ptaka, odpoczniesz w  wozie do apiterapii, być może spotkasz 
Skarbnika – Ducha Kopalni, a także kupisz marynowane grzyby, 
miód i  swojski chleb. Jeżeli już mowa o  jedzeniu, to w  czasie 
lokalnych imprez warto skosztować tradycyjnych specjałów: 
polewki na maślance, mac borowiackich, ale także flyndzów, 
szandara, ruchanek, a nawet… fjuta. Dla mieszkańców tej części 
Borów Tucholskich, czyli Borowiaków te nazwy to nic dziwnego. 
Borowiacy oprócz gwary mają także swoje zagadki, np.: co to je? 
stoji, nie łazi, nic nie gada i przed nikim nie zdymnie mycki? – po 
prostu grzyb. To nie było trudne, ale jeżeli nie wiesz dlaczego 
„zielune, co wisi na drzewie i  śpiewo” to śledź, z  pewnością 
dowiesz się tego w Muzeum Borów Tucholskich.
Tedy rżnij swoja robota, zaketuj chałupa i  ruk cuk drałuj na 
wandrychy w  Bory Tucholskie (czyli  – zapraszamy na wędrówki 
po Borach Tucholskich)!

STOWARZYSZENIE BYDGOSKA LOKALNA 
GRUPA DZIAŁANIA „DWIE RZEKI”

Stowarzyszenie zostało powołane w  grudniu 2015  roku 
z  inicjatywy Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta 
Bydgoszczy oraz w  wyniku połączenia starań lokalnych 
organizacji pozarządowych i  Miasta Bydgoszczy jako jednostki 
samorządu terytorialnego. Pierwotnym motywem powstania 
Stowarzyszenia była możliwość wykorzystania środków 
unijnych w latach 2014-2020. W lutym 2016 roku, przy szerokim 
zaangażowaniu lokalnej społeczności i  organizacji lokalnych, 
powstała Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia Bydgoska 
Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki” (LSR). Natomiast 19 maja 
2016 roku podpisano „Umowę o warunkach i sposobie realizacji 
LSR”, w  której przedstawione zostały m.in. obszar i  terminy 
realizacji LSR oraz środki finansowe na wsparcie realizacji 
operacji.
W  ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju wspierane są 
lokalne inicjatywy oddolne zmierzające do aktywizacji społecznej 
i  zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z  terenu LSR Miasta Bydgoszczy. Wsparcie mogą 
otrzymać mieszkańcy 7 jednostek urbanistycznych Bydgoszczy – 
Błonia, Bocianowa, Śródmieścia, Wilczaka, Okola, Starego 
i  Nowego Fordonu. Jest to doskonała szansa uzupełnienia 
inwestycji infrastrukturalnych i rewitalizacyjnych realizowanych 
na terenie Bydgoszczy o  działania społeczne. Unijne środki 

ul. Długa 34
85-034 Bydgoszcz
tel. 789 442 841, 789 442 842
www.lgd.bydgoszcz.pl.

Bydgoszcz

Opera Nova fot. Robert Sawicki
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Miasto:

Podpisanie umów o dofinansowanie nabór 1_G_2019 fot. K. Jażdżyk

umożliwiają w  tym przypadku realizację wielu przedsięwzięć, 
m.in.:
• działania na rzecz zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy,
• wparcie przedsiębiorczości społecznej,
• działania edukacyjne,
• i wiele innych inicjatyw wspierających lokalną aktywność 

bydgoszczan.
Cele LSR są realizowane poprzez nabory wniosków w procedurze 
grantowej oraz nabory wniosków na projekty podmiotów innych 
niż LGD. Na  działania w  zakresie aktywizacji społecznej (Typ 
1c, 1f i  2c SZOOP RPO-WK-P) przeznaczono środki na kwotę 
3 887 570,85  zł. Wnioskodawcy mogą ubiegać się o  granty 
w  wysokości maksymalnie 50 000,00 zł. Na  aktywizację 
społeczno-zawodową (Typ 1e SZOOP RPO WK-P) LGD „Dwie 
Rzeki” dysponuje środkami w  wysokości 1 666 101,79 zł. 
Wnioskodawcy w  ramach tych konkursów mogą ubiegać się 
o  dofinansowanie powyżej 100 000,00 zł. LGD „Dwie Rzeki” do 
maja 2019  roku ogłosiła 3 nabory wniosków, 2 w  procedurze 
grantowej oraz 1 o dofinansowanie projektów podmiotów innych 
niż LGD.
Bieżące informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia 
znajdują się na stronie: www.lgd.bydgoszcz.pl.



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
CHEŁMNO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Chełmno współpracuje 
z  mieszkańcami Chełmna, przedsiębiorcami, organizacjami 
pozarządowymi oraz innymi podmiotami i  instytucjami 
krajowymi i  międzynarodowymi, których działalność jest 
powiązana z celami Stowarzyszenia. To realne międzysektorowe 
partnerstwo mające na celu działanie na rzecz mieszkańców 
Miasta Chełmna. Lokalna Strategia Rozwoju jest naszym 
strategicznym dokumentem, w  którym znajdziemy diagnozę 
obszaru, środowiska, opis partycypacyjnego charakteru 
tworzenia strategii, opis grup docelowych, procedury wyboru 
operacji, cele, wskaźniki. Misja LGD Chełmno polega również 
na inspirowaniu i  wspieraniu wszelkiej działalności zgodnej 
z  celami Stowarzyszenia pod względem działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych. LGD realizuje swoje cele poprzez 
współpracę i  wymianę doświadczeń z  lokalnymi instytucjami 
publicznymi i  NGO, którzy mają ogromne doświadczenie 
w  realizowaniu projektów oraz znają problemy i  potrzeby 
osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie zrealizowało 
liczne warsztaty, wizyty animacyjne oraz wyjazdy studyjne 
dla społeczności lokalnej Chełmna, w  tym głównie dla osób 
niepełnosprawnych. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
Chełmno bierze również udział w imprezach oraz wydarzeniach 

ul. Dominikańska 35, 
86-200 Chełmno
Strona www: www.lgdchelmno.pl
Adres e-mail: lgdchelmno@wp.pl
Nr tel.:  56 676 28 87, 

501 388 474, 
517 398 043

Dane kontaktowe

organizowanych przez miasto Chełmno, poprzez realizację 
animacji dla lokalnej społeczności. Na  co dzień działamy 
w dwuosobowym składzie, który ściśle współpracuje z organami 
LGD. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na każdego, 
wynikiem czego są liczne wizyty gości. Podczas takich spotkań 
i rozmów nawiązujemy nowe sieci współpracy oraz wymieniamy 
się pomysłami dotyczącymi nowych działań na terenie miasta 
Chełmna, które realizowane są w ramach wspólnego działania.
Lokalna Grupa Działania Chełmno obejmuje obszar 
administracyjny miasta Chełmno. Chełmno położone jest 
nad Wisłą, w  północno-środkowej części województwa 
kujawsko-pomorskiego. Chełmno jest najstarszym miastem 
i administracyjnym ośrodkiem obszaru od wieków nazywanego 
Ziemią Chełmińską. Lokacja prawna grodu Chełmno w  1233 r. 
była później wielokrotnie powielana przy lokacji innych polskich 
miast i znana jest w historii urbanistyki jako chełmińskie prawo 
miejskie. Od 1466 r. Chełmno jest ośrodkiem centralnym, 
siedzibą starosty powiatu chełmińskiego. Miasto zachowało 
oryginalną urbanistyczną strukturę miasta średniowiecznego 
i  liczne, cenne obiekty średniowiecznej architektury. Dzisiejsze 
Chełmno jest ośrodkiem obsługi ludności i  administracji 
ponadlokalnej w województwie kujawsko-pomorskim.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA CZARNOZIEM NA SOLI

Powstałe w 2009 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
jest partnerstwem, składającym się z  przedstawicieli władz 
publicznych, lokalnych organizacji społecznych i gospodarczych 
oraz mieszkańców. Stanowi ono dobrowolne, samorządne, 
trwałe zrzeszenie o  celach niezarobkowych, którego misją jest 
działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Władzami 
Stowarzyszenia są: Walne Zebranie Członków, Zarząd, Rada oraz 
Komisja Rewizyjna. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia 
mogą być osoby fizyczne oraz osoby prawne, w  tym jednostki 
samorządu terytorialnego, z wyłączeniem województw.
Obszar działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
Czarnoziem na Soli znajduje się w  południowej części 
województwa kujawsko-pomorskiego i  obejmuje Kujawy 
zachodnie tj. osiem gmin powiatu inowrocławskiego, cztery 
gminy miejsko-wiejskie (Gniewkowo, Janikowo, Kruszwica 

ul. Niepodległości 16
88-150 Kruszwica
Telefon: 52 353 71 12
e-mail: lgdczarnoziemnasoli@wp.pl
www.czarnoziemnasoli.pl

Gniewkowo

Pałac w Orłowie

Dane kontaktowe

Gminy:

Wieża w Kruszwicy

i  Pakość) oraz cztery gminy wiejskie (Dąbrowa Biskupia, 
Inowrocław, Rojewo i  Złotniki Kujawskie). Poprzez wdrażanie 
Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie realizuje następujące 
cele zgodne z LSR:
- Wsparcie rozwoju gospodarczego obszaru LSR
- Zwiększenie atrakcyjności obszaru LSR
-  Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne na 

obszarze LSR
Poza projektami związanymi z  realizacją Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenie pozyskuje środki zewnętrzne, m.in. ze 
środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich oraz Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich, na rzecz tworzenia inicjatyw integrujących 
i aktywizujących lokalną społeczność. Udziela również wsparcia 
doradczego i szkoleniowego organizacjom pozarządowym oraz 
grupom inicjatywnym.

Chełmno

Miasto:

Rojewo

Pakość

Inowrocław

Dąbrowa 
Biskupia

Złotniki 
Kujawskie

Janikowo

Kruszwica



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DLA MIASTA TORUNIA”

LGD zostało powołane w  celu realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta 
Torunia”. Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) znana była do tej 
pory jako mechanizm włączania społeczności lokalnych na 
rzecz realizowania oddolnych inicjatyw na terenach wiejskich. 
Obecnie mamy możliwość realizowania tego zadania również na 
terenach miast. LSR to realizacja koncepcji Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność (RLKS).
Obszar LSR obejmie 17 jednostek urbanistycznych Torunia, 
w  tym: Barbarka, Bielany, Bielawy, Bydgoskie Przedmieście, 

Biuro Lokalnej Grupy Działania 
„Dla Miasta Torunia”
ul. Warszawska 8/8 (2 piętro)
87-100 Toruń
e-mail: biuro@dlatorunia.pl
telefon: 794 687 100
NIP: 9562315328
REGON: 363392846
KRS: 0000595130

Dane kontaktowe

Wrzosy, Czerniewice, Grębocin Nad Strugą, Grębocin Przy Lesie, 
Jakubskie Przedmieście, Katarzynka, Mokre Przedmieście, 
Podgórz, Rubinkowo, Rudak, Stare Miasto, Starotoruńskie 
Przedmieście, Stawki.
Celem działalności LGD jest wzrost aktywizacji społeczno-
zawodowej mieszkańców objętych LSR (znajdujących 
się w  trudnej sytuacji życiowej bądź zawodowej) poprzez 
dofinansowanie (granty i  konkursy) w  ramach planowanych 
przedsięwzięć.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „DOLINA DRWĘCY”

Gałczewo 7, 
87-400 Golub-Dobrzyń
Biuro Stowarzyszenia:
Plac 1000-lecia 22a, 
87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 682 03 53
e-mail: biuro@lgddolinadrwecy.org.pl

Radomin

Dane kontaktowe

Gminy:

Toruń

miasto: miasto:

Zbójno

Golub-Dobrzyń

Golub-DobrzyńCiechocin

Kowalewo 
Pomorskie

Cel ogólny Cele szczegółowe Planowane przedsięwzięcia
1. Poprawa sytuacji społeczno-
zawodowej osób zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym

1.1. Zwiększenie efektywności realizacji 
działań o charakterze środowiskowym

1.1.1. Tworzenie i rozwój placówek 
z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym (kluby samopomocy 
i świetlice środowiskowe)
1.1.2. Wsparcie środowiskowe poprzez kluby 
młodzieżowe oraz innowacyjne działania 
z obszaru aktywnej integracji o charakterze 
środowiskowym

1.2. Wzrost aktywności społeczno-
zawodowej i przedsiębiorczości wśród osób 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym z obszaru LSR

1.2.1. Wsparcie podnoszące kompetencje  
i/lub dające nowe umiejętności zawodowe 
i społeczne, w tym szkolenia, doradztwo, 
staże i wsparcie inicjatyw partnerskich 
promujących aktywizację społeczno-
zawodową
1.2.2. Działania na rzecz wsparcia, 
animacji, rozwoju gospodarki społecznej 
i przedsiębiorczości społecznej

2. Wzrost zintegrowanych działań 
w zakresie organizowania społeczności 
lokalnej i animacji społecznej

2.1. Zwiększenie efektywności realizacji 
działań w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej oraz wzmocnienie 
potencjału animatorów i liderów w zakresie 
animacji społecznej

2.1.1. Działania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” 
istnieje od 2006  r. Głównym założeniem LGD są działania 
oddolne  – dbałość o  rozwój i  promocja własnego regionu oraz 
wykorzystanie lokalnych zasobów. LGD stanowi partnerstwo 
trójsektorowe i  wykorzystuje wiedzę oraz umiejętności swoich 
członków  – przedstawicieli trzech sektorów: publicznego 
(jednostki samorządu terytorialnego), gospodarczego 
(przedsiębiorców) i  społecznego (lokalne organizacje 
pozarządowe, lokalni liderzy) oraz mieszkańców. Pod względem 
administracyjnym obszar LGD „Dolina Drwęcy” pokrywa się 
z  granicami powiatu golubsko-dobrzyńskiego obejmując 
wszystkie gminy: Miasto Golub-Dobrzyń, Gminę Golub-Dobrzyń, 
Gminę Kowalewo Pomorskie, Gminę Ciechocin, Gminę Radomin 
i  Gminę Zbójno. Obszar objęty LSR zamieszkuje 45.441 osób. 
Łączna powierzchnia obszaru LSR to 61.285 ha.

Cel ogólny Cele szczegółowe
Cel ogólny 1: Ożywienie społeczno-gospodarcze obszaru LGD 
„Dolina Drwęcy” poprzez wsparcie rozwoju przedsiębiorczości 
i wzrost zatrudnienia

1.1. Wsparcie przedsiębiorczości
1.2. Wsparcie tworzenia instytucji otoczenia biznesu

Cel ogólny 2: Rozwój kapitału społecznego oraz integracja 
społeczno-zawodowa obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

2.1. Aktywizacja i integracja społeczności obszaru LGD

Cel ogólny 3: Poprawa atrakcyjności turystycznej i osiedleńczej 
obszaru LGD „Dolina Drwęcy”

3.1. Wzmocnienie promocji i potencjału turystycznego obszaru LGD
3.2. Wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację fizyczną

W ramach dotychczasowego wdrażania LSR na lata 2014-2020:
• 6 osób założyło działalność gospodarczą,
•  4 istniejące przedsiębiorstwa uzyskały wsparcie na rozwój działalności gospodarczej,
• przebudowano 3,4 km dróg gminnych,
•  przebudowano 4 obiekty infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
•  powstały 3 nowe obiekty infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej,
• powstało 0,30 km ścieżek rowerowych,
•  4 miejscowości wiejskie uzyskały wsparcie na rewitalizację.

W  okresie 2007-2013 największym zainteresowaniem 
spotkały się konkursy skierowane dla sektora społecznego 
i  publicznego (Małe projekty, Odnowa i  rozwój wsi), na które 
spłynęło łącznie 107 wniosków o przyznanie pomocy i dotyczyły 
przede wszystkim realizacji operacji związanych z  remontem 
i  wyposażeniem świetlic wiejskich i  innych obiektów 
kulturalnych oraz zagospodarowania terenu wokół obiektów, 
jak również utworzenie miejsc rekreacji i  zabaw dla dzieci 
oraz młodzieży. W ramach konkursów wpłynęły również liczne 
wnioski dotyczące organizacji lokalnych festynów i  imprez 
o  charakterze kulturalnym, sportowym, organizacji spotkań 
edukacyjnych i  warsztatów skierowanych dla mieszkańców 
obszaru LSR. Działania infrastrukturalne miały na celu 
propagowanie kultury, sportu i  rekreacji oraz aktywizację 
lokalnej społeczności.

LSR na lata 2014-2020 realizuje następujące cele ogólne i szczegółowe:



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Stowarzyszenie od 2007  roku działa na terenie gmin Boniewo, 
Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Fabianki, Izbica Kujawska, 
Lubień Kujawski, Lubanie, Lubraniec i Włocławek. W 2015 do LGD 
dołączały trzy kolejne samorządy  – gmina Baruchowo, Kowal 
i  Miasto Kowal, tak więc obecnie LGD działa na terenie całego 
powiatu włocławskiego.
W  latach 2009-2013 LGD wdrażało dwie strategie. Pierwsza 
w  ramach PROW (strategia rolna) dysponowała budżetem 
ok. 11 mln. Środki te pozwoliły na dofinansowanie bardzo 
różnych działań od wsparcia przedsiębiorców, przez remonty 
i  wyposażenia świetlic wiejskich, zakup instrumentów, 
mundurów dla orkiestr dętych, budowę placów zabaw, boisk 
sportowych do wydania bardzo różnych publikacji promujących 
nasz obszar. Druga strategia to strategia rybacka, w  ramach PO 
RYBY z budżetem ponad 15 mln zł. Środki w ramach tej strategii 
przeznaczane były m.in. na rozwój infrastruktury turystycznej 
i  rekreacyjnej, rewitalizację miejscowości, działania związane 
z ochroną środowiska, wzmocnieniem konkurencyjności naszego 
obszaru.
Obecnie LGD wdraża jedną wielofunduszową strategię na lata 
2014-2020 z  budżetem ponad 30 mln zł. Środki te pochodzą 
z  dwóch programów: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020  – 10 100 000,00 zł oraz Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020 – 22 964 664,00 zł. Do końca kwietnia 2019 LGD 
przeprowadziło 13 naborów w tym 70 wnioskodawców podpisało 
umowy.
Tereny Stowarzyszenia LGD Dorzecza Zgłowiączki charakteryzują 
się malowniczym krajobrazem, na którym oprócz rzeki 
Zgłowiączki i  jej dopływów znajdują się liczne jeziora bądź 
stawy. Na  terenie LGD mamy blisko 40 jezior  – największe 
z  nich to Jezioro Rakutowskie  – 300,0  ha, liczne rezerwaty 
jak również obszar chronionego krajobrazu. Niewątpliwą 
perełką przyrodniczą naszego obszaru jest jezioro Gościąż. Na 
pozór niczym nie różni się od innych jezior, ale jego dno kryje 
niesamowite tajemnice. Pozostało ono, bowiem niezaburzone 
ani przez żadne czynniki naturalne, ani w  wyniku działalności 
człowieka w  okresie około 13 tysięcy lat. Na  terenie LGD 
w  miejscowości Kłóbka w gminie Lubień Kujawski istnieje 
skansen – Kujawsko-Pomorski Park Etnograficzny. Zgromadzono 
tam obiekty zabytkowej architektury z  terenu Kujaw i  Ziemi 
Dobrzyńskiej. We wsi Wietrzychowice, położonej niedaleko Izbicy 
Kujawskiej, znajduje się rezerwat archeologiczny – cmentarzysko 
szkieletowe. Zostało ono wzniesione przez plemiona pasterzy 
i  rolników, zamieszkujących tamtejsze tereny pięć i  pół tysiąca 
lat temu. Ze względu na wielkość, znajdujące się tam grobowce 
nazywane są „piramidami polskimi”. Na terenie LGD urodziło się 
też kilku władców. Miasto Kowal jest miejscem urodzenia roku 
króla Kazimierza Wielkiego się w  1310 roku. Tutaj też urodził 
się wybitny aktor Jan Nowicki, który obecnie jest honorowym 
obywatelem miasta i  mieszka w  pobliżu. Brześć Kujawski to 
z  kolei miejsce urodzenia kolejnego króla Polski Władysława 
Łokietka  – w 1260 roku. Stąd Władysław Jagiełło wyruszał pod 
Grunwald w  1410  roku. W  miejscowości Kruszyn znajduje się 
lotnisko aeroklubowe, które jest miejscem organizacji imprez 
sportowo-rekreacyjnych, w  tym międzynarodowe zawody 
balonowe czy mistrzostwa świata FAI modeli śmigłowców.

ul. Sikorskiego 12 
87-850 Choceń
Biuro:
ul. Włocławska16 
87-850 Choceń
tel. 54 28 46 669
e-mail: zglowiaczka@wp.pl
www.kujawiaki.pl

Dane kontaktowe
Li

ul. Szkolna 4
87-610 Dobrzyń nad Wisła
tel. 54 253 05 38
www.lgddobrzyn.pl 
e-mail: lgddobrzyn@interia.pl

Dane kontaktowe

gminy:

Kowal

KowalBaruchowo

WłocławekLubraniec

LubanieLubień Kujawski

Izbica KujawskaFabianki

ChodeczChoceń

Brześć KujawskiBoniewo

miasto:

gminy:

miasto:

Skępe

Lipno

Dobrzyń  
nad Wisłą

Chrostkowo

Wielgie

Tłuchowo

Kikół

Czernikowo

Bobrowniki

Lipno

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Południe obejmuje obszar 10 gmin położonych 
w  południowo-wschodniej część województwa kujawsko-
pomorskiego na obszarze spójnej historycznie, kulturowo 
i przyrodniczo Ziemi Dobrzyńskiej: Czernikowo, Kikół, Tłuchowo, 
Wielgie, Bobrowniki, Chrostkowo, Lipno, Skępe, Dobrzyń nad 
Wisłą oraz Miasto Lipno.
Głównymi założeniami pracy obszaru LGD są:
• Poprawa atrakcyjności obszaru LGD
• Rozwój aktywności gospodarczej na terenie LGD
• Wsparcie procesu budowy kapitału społecznego na obszarze 

LGD

Lokalna Grupa Działania Region Południe Gmin Dobrzyńskich 
może pochwalić się następującymi naborami:
• 1/2017 Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej 

i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub 
kulturalnej. Pula środków: 3 875 000,00 zł, 11 wniosków

• 2/2017 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim 
objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez 
społeczność przez rozwijanie działalności gospodarczej. Pula 
środków: 1 500 000,00. 

LGD DORZE
C

ZA
 Z

G
ŁO

WIĄCZKI • STOW
AR

ZYSZENIE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
GMIN DOBRZYŃSKICH REGION POŁUDNIE



Li
ul. Tadeusza Kościuszki 10
87-500 Rypin
tel. 505 759 320, 572 353 797
e-mail: dobrzyniacy@wp.pl
strona internetowa: www.elgd.pl

Dane kontaktowe

gminy:

Rogowo Rypin

Skrwilno Wąpielsk

Brzuze

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ obejmuje obszarem 6 gmin położonych 
w  Powiecie Rypińskim w  Województwie Kujawsko-Pomorskim. 
W  ich skład wchodzą gminy wiejskie: Brzuze, Rogowo, Rypin, 
Skrwilno, Wąpielsk oraz gmina miejska Rypin.
Obecna perspektywa to budżet LSR wynoszący ponad 17 mln 
złotych. Środki pochodzą z  Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 
2014-2020.

Nasze LGD to fundusze unijne w zasięgu ręki na:
…nowe firmy, rozwój firm istniejących, infrastrukturę, promocję 
lokalnego dziedzictwa, rewitalizację społeczno-gospodarczą, 
wzmocnienie kapitału społecznego, aktywną integrację, 
podnoszenie wiedzy mieszkańców w  zakresie ochrony 
środowiska, zmian klimatycznych i innowacji, rozwój gospodarki 
i przedsiębiorczości społecznej…
LGD realizuje również przedsięwzięcia z  zakresu aktywizacji 
i  animacji społecznej, takie jak: szkolenia, warsztaty, wizyty 
studyjne, wymiana doświadczeń, imprezy promujące wdrażanie 
LSR, oraz mobilne punkty informacyjno-konsultacyjne.

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
GMIN DOBRZYŃSKICH REGION PÓŁNOC

GMINA BRZUZE

Rypin

miasto:

Pracownia Ceramiczna Melerart
Wąpielsk 15, 87-337 Wąpielsk, Telefon: 784 853 432

Cel ogólny Cele szczegółowe Przedsięwzięcie
1. Rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost 
zatrudnienia na obszarze „Stowarzyszenia 
LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 
do 2023 r.

1.1 Poprawa warunków rozwoju dla 
powstawania nowych miejsc pracy na 
obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

1.1.1. Tworzenie nowych przedsiębiorstw
1.1.2. Wsparcie inwestycyjne dla mikro 
i małych przedsiębiorstw

2. Poprawa atrakcyjności gospodarczej 
i turystycznej opartej na tradycji i zasobach 
naturalnych obszaru „Stowarzyszenia LGD 
Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 
2023 r.

2.1. Poprawa infrastruktury publicznej oraz 
jakości życia mieszkańców na obszarze 
„Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ” do 2023 r.

2.1.1. Działania w zakresie organizowania 
społeczności lokalnej
2.1.2. Rozwój infrastruktury 
komunikacyjnej poprawiającej spójność 
terytorialną.

2.2. Rozwój tożsamości lokalnej na 
obszarze „Stowarzyszenia LGD Gmin 
Dobrzyńskich Region Północ” do 2023 r.

2.2.1. Ochrona, promocja i rozwój 
produktów lokalnych oraz dziedzictwa 
lokalnego.

3. Rozwój spójności społecznej obszaru 
„Stowarzyszenia LGD Gmin Dobrzyńskich 
Region Północ” do 2023 r.

3.1. Kształtowanie postaw sprzyjających 
zaangażowaniu w oddolne inicjatywy 
lokalne na obszarze „Stowarzyszenia LGD 
Gmin Dobrzyńskich Region Północ” do 
2023 r.

3.1.1. Wzmocnienie kapitału społecznego 
mieszkańców LGD.
3.1.2. Podnoszenie wiedzy mieszkańców, 
w tym w szczególności w zakresie ochrony 
środowiska, zmian klimatycznych 
i innowacji

3.2. Wzrost wykorzystania potencjału 
społeczno-gospodarczego środowisk 
zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym na obszarze „Stowarzyszenia 
LGD Gmin Dobrzyńskich Region Północ” 
do 2023 r.

3.2.1. Rewitalizacja społeczno-gospodarcza 
miejscowości wiejskich
3.2.2. Tworzenie warunków dla 
wzmocnienia aktywnej integracji 
o charakterze środowiskowym i wsparcia 
animacji i przedsiębiorczości społecznej

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA
„GMINY POWIATU ŚWIECKIEGO”

ul. Chmielniki 2 b
86-100 Świecie
Tel./ fax 52 33 01 832
kom. 691 989 340
www.lgdswiecie.pl
lgdswiecie@op.pl

Dane kontaktowe

Gminy:

Obszar LGD leży w  północnej części województwa kujawsko-
pomorskiego w  obrębie Doliny Dolnej Wisły i  Pojezierza 
Południowo-Pomorskiego. W skład obszaru wchodzi cały powiat 
świecki tj. 11 gmin (Bukowiec, Dragacz, Drzycim, Jeżewo, Lniano, 
Nowe, Osie, Pruszcz, Świecie, Świekatowo, Warlubie). Dwie z nich 
to gminy miejsko-wiejskie (Świecie, Nowe), pozostałe – wiejskie.
Celami działania Lokalnej Grupy Działania „Gminy Powiatu 
Świeckiego” są:
1)  wspomaganie wielofunkcyjnego rozwoju obszaru LGD,
2)  działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo, 

informacyjnie, finansowo organizacje pozarządowe, 
samorządy, podmioty gospodarcze oraz mieszkańców 
realizujące zadania zgodne z Lokalną Strategią Rozwoju,

3)  działalność na rzecz osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym na obszarze działania LGD.

Aktualnie wdrażamy Lokalną Strategia Rozwoju na lata 
2014-2020, która jest strategią wielofunduszową, tzn., że 
swoją wizję rozwoju opiera na kilku źródłach finansowania 
tj. z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) na lata 
2014-2020 i  Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, aktywizację lokalnej 
społeczności, rozwój turystyki i promocję obszaru LGD.
Lokalna Grupa Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” 
zrealizowała w  latach 2007-2013 Lokalną Strategię Rozwoju 
obejmującą obszar siedmiu gmin powiatu świeckiego. Poprzez 
swoje działania przyczyniła się do rozwoju obszarów wiejskich.
W tym czasie zrealizowano:
94 projekty w ramach działań:
a) Małe projekty
b) Odnowa i rozwój wsi
c) Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
d) Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
2 projekty współpracy (regionalny i ponadregionalny)
działania promocyjne (m.in. udział w  piknikach, festynach, 
targach, festiwalach, forach, wydarzeniach, imprezach, ogłoszenia 
w prasie, konkurs wiedzy o LGD, zakup gadżetów, strona www)
działania szkoleniowe i  doradztwo (szkolenia i  doradztwo 
dla potencjalnych beneficjentów, szkolenia dla RADY LGD, dla 
liderów, dla zarządu)

Warlubie

Świecie Świekatowo

NoweLniano

PruszczOsie

Bukowiec Dragacz

Drzycim Jeżewo

Budowa świetlic wiejskich w Płochocinie i BąkowieMiędzynarodowe Spotkania Artystyczne na Kociewiu

Meteoryt Kozłowo



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA „GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ”

Misją Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Grudziądzki 
Spichlerz” jest wpływanie na rozwój społeczno-gospodarczy 
Grudziądza, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób 
i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.
Obszarem działania LGD „Grudziądzki Spichlerz” jest gmina  – 
miasto Grudziądz (na prawach powiatu) położona w  północnej 
części województwa kujawsko-pomorskiego (powierzchnia  – 
57,76 km²; liczba mieszkańców  – 97 676  – według stanu na 
31.12.2013  roku). Grudziądz nie posiada wyodrębnionych 
jednostek administracyjnych (osiedli). Działania zaplanowane 
do realizacji w ramach LSR, współfinansowane z EFS, wdrażane 
będą na obszarze całego miasta.

ul. Portowa 8
86-300 Grudziądz
Tel. 605 173 605
e-mail: biuro@lgd.grudziadz.pl

Dane kontaktowe

Grudziądz

miasto:

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA INOWROCŁAW

ul. Królowej Jadwigi 15
88-100 Inowrocław
NIP: 5562760925
REGON: 362850465
KRS: 0000583354
http://lgd.inowroclaw.pl/

Dane kontaktowe

Inowrocław, stolica Kujaw Zachodnich, leży w Centralnej Polsce 
na skrzyżowaniu głównych tras komunikacyjnych i handlowych, 
mających olbrzymie znaczenie dla gospodarki i  turystyki kraju, 
w sąsiedztwie dużych ośrodków kulturalnych i gospodarczych – 
Torunia, Bydgoszczy i  Włocławka. Miasto Inowrocław łączy 
dwie funkcje: ośrodka uzdrowiskowego z  rozbudowaną siecią 
sanatoriów i  ośrodka gospodarczego, wykorzystującego leżące 
pod miastem i na jego obrzeżach bogate pokłady surowca, w tym 
sól kamienną. Głównym elementem przyrodniczym miasta jest 
Park Solankowy, który ma bardzo dużą wartość przyrodniczą, 
rekreacyjną i estetyczną.
Obszar miasta Inowrocław zajmuje 30 km2 powierzchni. Jest 
piątym co do wielkości miastem Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Gmina miejska Inowrocław dzieli się na 
następujące osiedla: Piastowskie, Mątwy, Solno, Stare Miasto, 
Szymborze, Uzdrowiskowe.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław powstało 
w  wyniku wspólnego działania różnych środowisk  – władz 
publicznych, sektora gospodarczego, społecznego oraz 
mieszkańców miasta Inowrocławia. Jego celem jest inicjowanie 
i  podejmowanie działań mających na celu wzrost aktywności 
społeczno-zawodowej mieszkańców objętych LSR. Społeczność 
Inowrocławia boryka się z  licznymi problemami społecznymi 
wynikającymi z  wykluczenia społecznego i  ubóstwa. Aby 
przyczynić się do zniwelowania tych zjawisk konieczne jest 
zaktywizowanie lokalnej społeczności, wzbudzenie aktywności 
obywatelskiej i tworzenie kapitału społecznego.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław realizuje 
projekty na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym, w  tym aktywizację społeczną oraz aktywizację 
społeczno-zawodową.
Stowarzyszenie ogłasza nabory na projekty grantowe oraz 
konkursy. Łącznie przewidziano wsparcie na poziomie 
3 100 000 zł na projekty objęte grantem oraz 1 346 600 zł na tryb 
konkursowy.
Oprócz przyznawania dofinansowań na projekty grantowe 
Stowarzyszenie realizowało warsztaty z  zakresu aktywizacji 
społecznej. Odbiorcami byli mieszkańcy Inowrocławia 
będący osobami zagrożonymi ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. Tematyka warsztatów była zróżnicowana. 
Zajęcia były dostosowane do potrzeb i  możliwości 
uczestników. Zrealizowane zajęcia dotyczyły m.in.: profilaktyki 
prozdrowotnej, aktywizacji społecznej, motywacji do działania, 
komunikacji interpersonalnej, czy budowania pozytywnego 
wizerunku. Odbywały się także warsztaty, które obejmowały 
zagadnienia z zakresu treningu umysłu, na których to uczestnicy 
ćwiczyli pamięć, rozgrywali turnieje gier planszowych, czy 
uczestniczyli w  zajęciach plastycznych i  rękodzielniczych.  
Podczas Warsztatów Aktywizacji Społecznej łącznie udział 
wzięło od 2017 roku 177 mieszkańców.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Inowrocław wspiera 
mieszkańców, poprzez organizację własnych pikników, 
udzielanie konsultacji oraz bezpłatnych porad prawnych, 
a  także uczestnicząc w  wydarzeniach innych jednostek tak, 
aby móc posłużyć się osobom zamieszkującym obszar LSR LGD 
Inowrocław.Inowrocław

Tężnie, fot. Bartosz Waszak

Akcja Charytatywna, fot. LGD Inowrocław

miasto:

Animacja LGD, fot. LGD Inowrocław Rynek Animacja, fot. Bartosz Waszak

Tężnie, fot. Bartosz Waszak

Solanki, fot. Bartosz Waszak



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA MIASTO WŁOCŁAWEK

Obszar działania Lokalnej Grupy Działania Miasto Włocławek: 
Obszarem działania stowarzyszenia jest miasto Włocławek 
będące trzecim co do wielkości miastem województwa kujawsko-
pomorskiego. Zaletą miasta jest położenie w  centralnej części 
kraju, przez którą przebiega droga krajowa nr 91, linia kolejowa, 
możliwy jest także transport rzeczny z  wykorzystaniem rzeki 
Wisły. Niedaleko miasta przebiega również autostrada A1, z którą 
miasto skomunikowane jest przez dwa węzły autostradowe. 
Dobre skomunikowanie z  pozostałą częścią kraju pozwoliło 
na rozwinięcie się przemysłu chemicznego, papierniczego, 
ceramicznego, budowlanego, spożywczego oraz innych na 
mniejszą skalę.
W  2013  roku zarejestrowanych było 11 950 podmiotów 
gospodarczych. W  ostatnich latach można zaobserwować 
także napływ zagranicznych inwestorów. Niemniej w  2013  roku 
stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 20,3%. Bez pracy 
pozostawało 10 143 osoby.
Miasto posiada liczne walory krajobrazowe i  turystyczne. 
Na  szczególną uwagę zasługują Bulwary im. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego ciągnące się wzdłuż rzeki Wisły oraz stopień wodny 
na Wiśle. W  zasadzie na każdym osiedlu znajdują się tereny 
zielone będące doskonałym miejscem rekreacji i  wypoczynku, 
którego dopełnieniem są lasy i jeziora otaczające miasto.
Rzeka Wisła dzieli miasto na dwie części: prawobrzeżną  – 
głównie mieszkaniową oraz lewobrzeżną – dominującą w wielu 
kwestiach społecznych i gospodarczych. Całkowita powierzchnia 
Włocławka wynosi 84,32  km2. Według danych GUS na dzień 
31.12.2013 r. we Włocławku mieszkało 114 885 osób, z czego 60 628 
to kobiety i 54 257 to mężczyźni.
Cele statutowe:
Do celów statutowych naszego Stowarzyszenia należy 
opracowanie i  realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju („LSR”) 
poprzez udzielenie mieszkańcom wsparcia w  zakresie 
przygotowania projektów i pozyskania środków na ich realizacje, 
w  tym z  programów pomocowych oraz innych projektów 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
Naszym celem jest wspieranie i  animacja lokalnej społeczności 
w  rozwiązywaniu problemów społecznych wiązanych 
z  ubóstwem, bezrobociem, wykluczeniem społecznym, 

ul. Piekarska 6
87-800 Włocławek
e-mail: lgd.wloclawek@gmail.com
telefon: 794 687 100
NIP: 9562315328
REGON: 363392846
KRS: 0000595130

Dane kontaktowe

Włocławek Sośno Więcbork

miasto:

Przystań Bulwary nadwiślańskie

Wzorcownia Pchli targ

niepełnosprawnością, równością szans kobiet i  mężczyzn, 
osób w  wieku emerytalnym oraz grup etnicznych. Wspieramy 
także rozwój przedsiębiorczości, budowę lokalnych partnerstw, 
integrację środowiskową i  europejską, współpracę i  promocję 
miasta Włocławka. 
Wspieramy działania wspomagające rozwój nauki, techniki, 
aktywizacji zawodowej, bezpieczeństwa publicznego, działań 
na rzecz rodziny, praw dziecka, przeciwdziałania uzależnieniom 
i  patologiom społecznym, upowszechniania kultury fizycznej 
i  sportu, kultury, ochrony środowiska, ekologii, organizacji 
i promocji wolontariatu, rozwoju sektora pozarządowego.
Realizacja celów:
W  celu realizacji celów Stowarzyszenie organizuje wydarzenia 
o  charakterze animacyjnym, informacyjnym, szkoleniowym, 
w tym w szczególności seminariów, szkoleń, warsztatów, klubów 
samopomocy, świetlic środowiskowych, klubów młodzieżowych, 
usług wzajemnościowych i samopomocowych. Włącza się także 
w  organizację konferencji, imprez kulturalnych, sportowych, 
rekreacyjnych, takich jak koncerty, festiwale, targi, pokazy, 
wystawy, konkursy, wydawnictwa, spotkania integracyjne, 
zwłaszcza służące promocji miasta Włocławek. Promuje nasze 
miasto i  jego tożsamość kulturową w  programach radiowych 
i  telewizyjnych oraz w  Internecie. Prowadzi doradztwo 
w  zakresie przygotowywania projektów związanych z  realizacją 
wypracowanej strategii. Udziela wsparcia finansowego, 
rzeczowego, merytorycznego oraz organizacyjnego podmiotom 
prawa przyczyniającym się do realizacji celu Stowarzyszenia.
Realizacja celów Stowarzyszenia odbywa się również poprzez 
współpracę i  wymianę doświadczeń z  instytucjami publicznymi 
i  organizacjami pozarządowymi, osobami fizycznymi 
i prawnymi, inicjatywami obywatelskimi działającymi w zakresie 
objętym celem Stowarzyszenia na poziomie krajowym 
i międzynarodowym. Wspieramy inicjatywy innych osób prawnych 
oraz osób fizycznych, których działalność jest zbieżna z  celami 
Stowarzyszenia. Promujemy szkolnictwo, edukacje, oświatę, 
ekonomię społeczną, ochronę dóbr kultury, turystykę regionalną. 
Przygotowujemy opracowania, analizy, dokumentacje związane 
ze szczególnym planowaniem inwestycji oraz kreowaniem 
nowych produktów, usług, zgodnie z założeniami LSR.

STOWARZYSZENIE
„NASZA KRAJNA”

ul. Jeziorna 6
89-400 Sępólno Krajeńskie,
KRS: 0000317522 
(data wpisu: 19-11-2008 r.)
REGON: 340525831
NIP: 5040049564
tel.: 531 089 577, lub 884 001 997
e-mail: biuro@naszakrajna.org
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Kamień 
Krajeński

Sępolno  
Krajeńskie

gminy:

Serwetka krajeńska

Więcbork

Pałac w Runowie

Lokalna Grupa Działania pod nazwą Stowarzyszenie NASZA KRAJNA obejmuje obszar 
czterech gmin województwa kujawsko-pomorskiego w  powiecie sępoleńskim na terenie 
historycznej Krajny. Tworzą ją gminy: Kamień Krajeński, Sępólno Krajeńskie, Sośno 
i Więcbork.
Stowarzyszenie jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z  przedstawicieli 
sektora publicznego, gospodarczego i  społecznego. Jest zrzeszeniem dobrowolnym, 
samorządnym, trwałym o  celach niezarobkowych, którego podstawowym działaniem jest 
szeroko rozumiany rozwój obszarów wiejskich.
Działalność Stowarzyszenia NASZA KRAJNA w  dużej mierze ukierunkowana jest na 
aktywizację społeczną i  zawodową mieszkańców, w  tym tworzenie miejsc pracy. Obecnie, 
dzięki realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-
23 wsparciem inwestycyjnym objęci są lokalni mikro i  mali przedsiębiorcy. Społeczności 
lokalne na obszarach wiejskich mogą liczyć na dofinansowanie inwestycji przyczyniających 
się do podniesienia jakości życia takich jak: ogólnodostępna infrastruktura kulturowa 
czy turystyczno-rekreacyjna jak również działania z  zakresu rewitalizacji społeczno-
gospodarczej. Fundusze na realizację działań Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 
przez Społeczność na lata 2016-23 pochodzą z  2 źródeł, tj.: Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO), Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) i  3 funduszy: Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS), Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFROW).



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„PAŁUKI – WSPÓLNA SPRAWA”

Plac Działowy 6
88-400 Żnin

Dane kontaktowe

Żnin

Gąsawa

Łabiszyn

Rogowo

Barcin

Janowiec 
Wielkopolski

gminy:

Lokalna Grupa Działania PAŁUKI  – WSPÓLNA SPRAWA to 
porozumienie partnerskie osób i  instytucji zainteresowanych 
rozwojem obszarów wiejskich i poprawą jakości życia mieszkańców 
na terenie 6 gmin w  powiecie żnińskim. Partnerstwo zawiązało 
się w grudniu 2007 roku i przybrało formę stowarzyszenia, której 
członkami są reprezentanci gmin, organizacji pozarządowych, 
przedsiębiorstw, instytucji publicznych z  obszaru gmin Barcin, 
Gąsawa, Łabiszyn, Rogowo, Janowiec Wielkopolski i  Żnin. 
Gmina Janowiec Wielkopolski przystąpiła do stowarzyszenia 
w  2015  r. Członkiem LGD jest także Powiat Żniński. W  wyniku 
realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w poprzedniej perspektywie 
finansowej na terenie powiatu żnińskiego zrealizowano 
kilkanaście zadań w  ramach tzw. Małych Projektów. To m.in. 
wydanie publikacji promujących powiat żniński, gminy Żnin 
i  Barcin, utworzenie i  wyposażenie wypożyczalni rowerów 
i  sprzętu wodnego przy stanicy „Neptun” w  Barcinie, zakup 
instrumentów muzycznych przez Stowarzyszenie Gąsawska 
Orkiestra Dęta „Pałuki”, utworzenie siłowni plenerowych 
w  Rogowie, Lubostroniu, Łabiszynie, utworzenie platformy 
edukacyjnej Pałuki online, zakup i  montaż placu zabaw na 
ternie Miejskiego Ośrodka Sportu w  Żninie, zakup wyposażenia 
niezbędnego do organizacji czterech tras geocachingowych, 
wydanie przewodnika multimedialnego o  gminie Łabiszyn, 
remont budynku Szkoły Podstawowej w  Cerekwicy, remont 
i  modernizacja świetlicy wiejskiej w  Gąsawie, wydanie albumu 
promującego kościół pw. św. Mikołaja w  Gąsawie, remont 
podsadzki zabytkowego prezbiterium kościoła w Kierzkowie wraz 
z remontem zabytkowych organów.
Doposażyliśmy i  wyremontowaliśmy domki kampingowe w  Ry-
dlewie i  wspomogliśmy budowę dodatkowego obiektu noclego-
wego na terenie Muzeum Kolei Wąskotorowej w Wenecji. Dopo-
sażyliśmy, wyremontowaliśmy i oznaczyliśmy obiekty wpisane do 
rejestru zabytków i  kultury m.in. Muzeum Archeologiczne w  Bi-
skupinie i organy w kościele NMP Królowej Polski w Żninie.
To nie wszystko. Pieniądze popłynęły na doposażenie, wyremon-
towanie i  wybudowanie obiektów użyteczności, takich jak place 
zabaw w Piechcinie, Reczu i ścieżki rowerowej w Barcinie. Powstał 
film promujący powiat żniński, ustawiono zostały infokioski, przy-
gotowano i oznakowano ścieżki nordic walking. Zrealizowaliśmy 
ponadto 16 przedsięwzięć o  charakterze edukacyjno-integracyj-
nym: kursy języka angielskiego, pływania, warsztaty artystyczne.
Jeśli chodzi o  działalność gospodarczą i  pozarolniczą na terenie 
powiatu żnińskiego dzięki dofinansowaniom, aż 30 osób (w tym 

zakresie osiągnęliśmy najlepszy wynik wśród LGD województwa 
kujawsko-pomorskiego), podjęło działalność pozarolniczą – m.in. 
związaną z obsługą ruchu turystycznego, magazynowaniem towa-
rów czy wynajmem maszyn budowlanych i  rolniczych, jedna zaś 
(z terenu gminy Żnin) rozwinęła działalność gospodarczą.
W trakcie realizacji pierwszego rozdania zrealizowaliśmy też kilka 
ciekawych projektów, m.in. „Akademię Sołtysa”. Miała ona na celu 
wzrost aktywności i umiejętności animowania społeczności wiej-
skiej u sołtysów i członków rad sołeckich, a także aktywizowanie 
mieszkańców wsi poprzez naukę obsługi komputera i zdobywanie 
wiedzy na temat pozyskiwania funduszy na aktywną działalność 
w  życiu publicznym. W  ramach tzw. Norweskiego Rozwoju LGD 
prowadziliśmy Akademię NGO. To cykl szkoleń dla przedstawi-
cieli organizacji pozarządowych zrzeszonych w  LGD oraz innych 
z terenu Pałuk. Szkolenia dotyczyły: zakresu zarządzania organi-
zacją, pozyskiwania środków, zapoznania się z przepisami prawa 
dla NGO, prowadzenia księgowości czy administracji. W  ramach 
„Mocnej Pozarządówki” pobudzaliśmy aktywność mieszkańców 
(członków organizacji pozarządowych) z  terenu gmin Barcin, 
Gąsawa, Żnin, Rogowo, Łabiszyn na rzecz samoorganizacji i two-
rzenia inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji. Dofinan-
sowaliśmy także kursy prawa jazdy („Samochodem po pracę”) dla 
kilkunastu mieszkańców obszaru objętego LSR.
Aktualnie realizujemy kolejną Lokalną Strategię Rozwoju na lata 
2014-2020. To strategia wielofunduszowa finansowana ze środ-
ków Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiej-
skich (w  ramach PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Rozwoju 
Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego (w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020). Bu-
dżet przeznaczony na realizację zadań i projektów wynosi blisko 
20 mln złotych. Nasze trzy główne cele do realizacji to: wsparcie 
przedsiębiorczości, wzrost konkurencyjności obszaru LSR oraz 
wsparcie włączenia społecznego i  aktywizacji mieszkańców (re-
witalizacja).
Pieniądze na rozwój przedsiębiorczości pochodzą ze środków 
Europejskiego Rozwoju Regionalnego i  Europejskiego Funduszu 
Społecznego. Osoby chcące założyć własną działalność gospodar-
czą otrzymały konkretne wsparcie. Konkursy na przyznanie dota-
cji zorganizowaliśmy w  2017 i  2018 roku. Dzięki unijnym fundu-
szom udało się stworzyć 35 nowych firm, które uzyskały wsparcie 
w kwocie 100 tys. złotych. Ponadto, dwudziestu przedsiębiorców, 
otrzymało po 300 tys. złotych wsparcia na rozwój istniejących już 
biznesów.

Rynek w Żninie

Kolejka wąskotorowa ŻninBiskupin

STOWARZYSZENIE 
„PARTNERSTWO DLA KRAJNY I PAŁUK”

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
89-100 Nakło nad Notecią
tel. (52) 524-64-34;
607-822-019;
607-822-024
e-mail: biuro@rlks.naklo.pl
adresy stron internetowych:
www.krajna-paluki.cna.org.pl;
www.rlks.naklo.pl

Dane kontaktowe

Partnerstwo dla Krajny i  Pałuk jest organizacją działającą na 
terenie powiatu nakielskiego, w  skład którego wchodzą gminy: 
Kcynia, Mrocza, Nakło nad Notecią, Sadki oraz Szubin. Proces 
budowania Partnerstwa sięga 2001  r. kiedy to nieformalna 
grupa osób, zajmujących się zawodowo sprawami społeczności 
wiejskich, zaproponowała lokalnym władzom uruchomienie 
programu odnowy wsi na skalę powiatu. Była to pierwsza tego 
typu inicjatywa w  Polsce. W  wyniku realizacji Powiatowego 
Programu Odnowy Wsi w  latach 2002-2004 na terenie powiatu 
nakielskiego powstało ok. 30 sołeckich grup odnowy, które 
zrealizowały ponad 50 mikroprojektów. Ponadto w  ramach 
programu „Nasza Lokalna Grupa Działania” Partnerstwo dla 
Krajny i Pałuk przeprowadziło cykl szkoleń dla ponad 170 liderów 
wiejskich, głównie na temat tworzenia lokalnych organizacji, 
przygotowywania projektów, pozyskiwania środków i  ich 
rozliczania. Kolejnym wspólnym przedsięwzięciem sympatyków 
Partnerstwa było opracowanie dokumentu strategii nawiązującej 
do lokalnych zasobów w ramach I schematu Pilotażowego Programu 
Leader+ (PPL+).  Po  uzyskaniu dofinansowania w  ramach II 
schematu PPL+, w roku 2007, wdrożone zostały zapisy pierwszej 
strategii Partnerstwa dla Krajny i  Pałuk. Już wówczas część 
środków Partnerstwo rozdysponowało pomiędzy lokalną 
społeczność w  ramach konkursu „grantowego” na oddolne 
inicjatywy. W  okresie programowania 2007-2013, z  uwagi na 
ówczesne uregulowania prawne, Partnerstwo powołało do życia 
w 2008 r. Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny i Pałuk”, które 
wdrożyło Lokalną Strategię Rozwoju „Łączy nas Noteć” na kwotę 
blisko 9  mln zł. Dofinansowaniem objętych zostało ponad 50 
obiektów infrastruktury turystycznej, kulturowej i  rekreacyjnej, 
123 inicjatywy promocyjne, kulturowe lub edukacyjne, 
dodatkowo utworzono 13 nowych miejsc pracy poprzez wsparcie 
inwestycyjne dla istniejących przedsiębiorstw. Sztandarowym 
produktem tej strategii jest funkcjonujące do dziś Ekomuzeum 
Doliny Noteci (www.turystyka-krajna-paluki.pl).

Szubin

Nakło  
nad Notecią

Kcynia

Sadki

Mrocza

gminy:

Aktualnie wdrażana przez Partnerstwo dla Krajny i  Pałuk 
Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność 
dla obszaru powiatu nakielskiego na lata 2016-2023 
„Aktywna i  przedsiębiorcza Dolina Noteci” ma charakter 
wielofunduszowy. Źródłem jej finansowania, w kwocie ogólnej 
blisko 24 mln zł, jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 oraz Regionalny Program Operacyjny 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 
Przedsięwzięcia zaplanowane w  ramach niniejszej Strategii 
są zarówno kontynuacją działań Partnerstwa w  latach 2009-
2015, związanych z  promocją lokalnego dziedzictwa oraz 
budowaniem produktu turystycznego w  postaci Ekomuzeum 
Doliny Noteci, jak również zakładają działania nowe, 
ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową 
mieszkańców, wsparcie lokalnych przedsiębiorstw 
i tworzenie miejsc pracy. Stowarzyszenie nieustannie zachęca 
więc przedstawicieli organizacji pozarządowych, ośrodków 
pomocy społecznej, instytucji kultury, jednostek samorządu 
terytorialnego a  także przedsiębiorców do realizacji własnych 
pomysłów przy wsparciu funduszy unijnych. Głównym bowiem 
celem Strategii wdrażanej do 2023 r. jest: Budowanie potencjału 
dla rozwoju lokalnej gospodarki, pobudzania oddolnych 
inicjatyw i  tworzenia miejsc pracy. Swym Wnioskodawcom 
Partnerstwo służy nieodpłatną pomocą i doradztwem.
Poza przeprowadzaniem naborów i  dystrybucją środków 
w  ramach Strategii, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Krajny 
i  Pałuk” zajmuje się również animacją lokalnej społeczności. 
Co roku organizuje m.in. spotkania dla seniorów, fora 
przedsiębiorców, plebiscyty młodzieżowe, wyjazdy studyjne, 
warsztaty tematyczne, szkolenia dla organizacji pozarządowych, 
konkurs dziedzictwa kulinarnego, a  także różnorodne akcje 
informacyjne i  wydarzenia promocyjne. Partnerstwo stara się 
być blisko mieszkańców powiatu nakielskiego i  odpowiadać na 
ich potrzeby.



STOWARZYSZENIE  
„PARTNERSTWO DLA ZIEMI KUJAWSKIEJ”

ul. Piaskowa 4
Odolion
87-700 Aleksandrów Kujawski
tel. 54 282 40 97
e-mail: ziemia.kujawska@wp.pl
www.ziemiakujawska.pl
https://www.facebook.com/ziemia.
kujawska

Nieszawa

Zakrzewo

Ciechocinek

Waganiec

RaciążekKoneck

BądkowoAleksandrów
Kujawski

Aleksandrów Kujawski

gminy:

miasta:

Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej” jest 
Stowarzyszeniem, którego głównym celem jest podejmowanie 
innowacyjnych działań na rzecz zrównoważonego, 
wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich, opartych na 
podstawach trójsektorowej współpracy (sektorów: publicznego, 
gospodarczego i społecznego).
Dużym atutem lokalizacyjnym terenu Lokalnej Grupy Działania 
jest niewielka odległość od dużych aglomeracji tj. Bydgoszcz, 
Toruń i  Włocławek, będących ośrodkami kulturalnymi, 
akademickimi i gospodarczymi.
W południowej części powiatu aleksandrowskiego leży Równina 
Inowrocławska z  Kanałem Bachorze, w  północnej znajduje się 
część Kotliny Toruńskiej z niecką rzeki Tążyny. Nizina Ciechocińska 
i płynąca przez nią rzeka Wisła stanowi jednocześnie północno-
wschodnią granicę powiatu. W  powiecie znajduje się jedno 
z  bardziej znanych w  kraju uzdrowisk  – Ciechocinek. 82% 
struktury powierzchni powiatu stanowią użytki rolne.
Stowarzyszenie powstało w  2006 roku. 19 maja 2016 roku 
w  Toruniu Stowarzyszenie podpisało Umowę o  warunkach 
i  sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność, w  której określone zostały środki finansowe 
na realizację LSR.
Cele Stowarzyszenia „Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej”:
1.1. Poprawa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez zwiększenie aktywności społecznej bądź 
społeczno-zawodowej.
1.2. Wspieranie podejmowania i  rozwoju działalności 
gospodarczej.
1.3. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania gospodarki 
i  społeczeństwa poprzez intensyfikację działań służących 
poprawie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.

1.4. Wspieranie lokalnego produktu, zachowanie dziedzictwa 
kulturowego i promocja obszaru LGD.
Główne obszary naszego działania to:
• realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju,
• dokonywania wyboru projektów do dofinansowania 

w zakresie:
- drogi lokalne,
- dziedzictwo kulturowe,
- infrastruktura rekreacyjna i turystyczna,
- przedsiębiorczość,
- wykluczenie społeczne.

• promocji obszaru powiatu,
• wspomagania rozwoju gospodarczego, w  tym rozwoju 

przedsiębiorczości na obszarze powiatu aleksandrowskiego,
• promocja produktu lokalnego:
Stowarzyszenie wspiera promocję produktów lokalnych 
będących wizytówką regionu. Należą do nich m.in. żurek 
kujawski, masło wołuszewskie, ogórki małosolne i księżycówka 
z  Kujaw. Wyroby te przygotowywane są tradycyjną metodą 
z  surowców lokalnie dostępnych, w  sposób przyjazny dla 
środowiska. Produkty lokalne zostały wpisane na Listę 
Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
• prowadzenie szkół, przedszkoli, żłobków oraz innych 

placówek oświatowych, oświatowo-wychowawczych 
i opiekuńczo-wychowawczych:

• organizowanie i  finansowanie przedsięwzięć o  charakterze 
informacyjnym lub szkoleniowym.

Dane kontaktowe

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„PODGRODZIE TORUŃSKIE”

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 24 lok. 1
87-162 Lubicz
Numery kontaktowe: 
884-889-610, 
884-889-601,
 605-786-466

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania „Podgrodzie Toruńskie” to 
stowarzyszenie powołane z  inicjatywy władz samorządowych, 
organizacji pozarządowych oraz osób fizycznych z  trzech gmin 
powiatu toruńskiego, położonych w  województwie kujawsko-
pomorskim: Wielka Nieszawka, Obrowo i  Lubicz. Gminy 
wchodzące w skład LGD mają charakter wiejski.
Stowarzyszenie uzyskało wpis do Krajowego Rejestru Sądowego 
w  dniu 09.06.2006 r. W  2015 r. LGD opuściła gmina Zławieś 
Wielka, a jej miejsce zajęła gmina Obrowo.
Głównym celem działalności stowarzyszenia jest poprawa 
jakości życia mieszkańców obszaru LSR. Atutem Podgrodzia 
Toruńskiego jest nie tylko położenie, ale przede wszystkim 
walory krajobrazowo-przyrodnicze. Określają one kierunki 
rozwoju i  rodzaj aktywności ekonomicznej. Korzystne cechy 
środowiska naturalnego – dużo lasów i terenów leśnych, obszary 
chronionego krajobrazu, liczne pomniki przyrody i  użytki 
ekologiczne – sprzyjają rekreacji, wypoczynkowi i ekologii.
Do końca I  półrocza 2018 roku obszar LGD zamieszkiwało 
41 730 osób (stan na dzień 30.06.2018 r.  – dane na podstawie 
GUS, Bank Danych Lokalnych). Gminą o  największej liczbie 
ludności był Lubicz (19 773 osoby), zaś o  najmniejszej Wielka 
Nieszawka (5 148 osób), Gmina Obrowo posiadała w  tym 
czasie 16 809 mieszkańców. Obszar LGD charakteryzuje się 
dużym potencjałem w  zakresie kapitału społecznego oraz 
przedsiębiorczości.
W  perspektywie finansowej 2014-2020, LGD otrzymało 
budżet w  wysokości 10 729 696,32 zł na realizację Lokalnej 
Strategii Rozwoju, a  realizowane przez nią przedsięwzięcia są 
finansowane w ramach trzech funduszy:
-  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 

Wiejskich z alokacją środków – 4 500 000,00 zł
-  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z  alokacją 

środków – 3 193 585,36 zł
-  Europejskiego Funduszu Społecznego z  alokacją środków  – 

1 296 110,96 zł
Funduszem wiodącym dla LGD „Podgrodzie Toruńskie” jest 
EFRROW.

Wielka Nieszawka

ObrowoLubicz

gminy:

Kościół pw. św. Ignacego Loyoli w Młyńcu Drugim Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER Wielka Nieszawka

Pałac w Obrowie – mieści się w nim Urząd Gminy Jezioro w Osieku nad Wisłą

Ruiny zamku w Złotorii

Stare młyny nad Drwęcą w Lubiczu Dolnym

Zabytkowy kościół w Dobrzejewicach



STOWARZYSZENIE „LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE”

Karbowo ul. Wczasowa 46,
87-300 Brodnica
KRS 0000320535
e-mail: lgdbrodnica@wp.pl
REGON 340535232
Tel/fax. 0048 56 49 344 04
NIP 8741735934
www.lgdpojezierzebrodnickie.pl

Zbiczno

Jabłonowo 
Pomorskie

Górzno

BrzozieBrodnica

BobrowoBartniczka

Osiek Świedziebnia

gminy:

Założenia:
Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) pragniemy:
• zwiększyć konkurencyjność naszych przedsiębiorców poprzez 

wsparcie finansowe na inwestycje,
• wesprzeć finansowo rozpoczynających działalność 

gospodarczą,
• udzielić wsparcia finansowego na rozwój infrastruktury 

technicznej między innymi na obszarach rewitalizowanych,
• wspomóc rozwojowi społeczeństwa obywatelskiego.
Na wdrażanie LSR posiadamy środki finansowe z następujących 
funduszy:
• EFMR – 3 420 000,00 zł.
• EFRROW – 5 400 000,00 zł.
• EFRR – 8 742 000,00 zł.
• EFS – 3 192 000,00 zł.

Dane kontaktowe

Drwęca fot. K. Czubachowska

fot. Magda Kwiatkowska Wieża widokowa nad Jeziorem Wądzyńskim

Na  funkcjonowanie i  animację podpisaliśmy umowy na kwotę 
2 850 000,00 zł.
Dodatkowo realizujemy projekty współpracy w celu podnoszenia 
wiedzy użytecznej i na te zadania posiadamy środki finansowe z:
• EFMR – 180 000,00 zł.
• EFRROW – 108 000,00 zł.
W  skład naszego obszaru wchodzi siedem gmin wiejskich: 
Bartniczka, Bobrowo, Brodnica, Brzozie, Osiek, Świedziebnia, 
Zbiczno oraz dwie gminy miejsko-wiejskie: Górzno i Jabłonowo 
Pomorskie. Wszystkie gminy znajdują się w  powiecie 
brodnickim.
Na  naszym terenie posiadamy wspaniałe warunki do 
wypoczynku i rekreacji, co obrazują załączone zdjęcia.

Park linowy w Górznie

fot. Magda Kwiatkowska

Pomost nad Jeziorem Chojno

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM  
DLA POWIATU RADZIEJOWSKIEGO”

ul. Kościuszki 20/22
88-200 Radziejów
woj. kujawsko-pomorskie
tel. 530900618
http:// www.lgd.com.pl
e-mail: radziejow@lgd.com.pl

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Powiatu Radziejowskiego” 
działa na całym obszarze Powiatu Radziejowskiego.
Ziemie Powiatu Radziejowskiego rozciągają się między górną 
Notecią, kanałem Bachorze i górną Zgłowiączką w południowej 
części Kujaw Wschodnich. W  okresie wczesnopiastowskim 
wytyczona tu była granica między Gopłem a  Kujawami. Powiat 
istniał od II poł., XIV w. do 1870 r. Na  skutek represji carskich 
po powstaniu styczniowym został zlikwidowany. Ponownie 
został utworzony na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku. Leży 
w granicach województwa kujawsko-pomorskiego. W jego skład 
wchodzą: Miasto Radziejów, Miasto i Gmina Piotrków Kujawski 
oraz Gminy: Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, Topólka.
Niezwykle istotnym dla Powiatu Radziejowskiego jest fakt, 
że posiada walory turystyczno-rekreacyjne w  postaci jezior 
i  okalających je lasów. Największe jeziora to: Głuszyńskie, 
Gopło, Chalno, Czarny Bród, Kamieniec. Kompleksy leśne 
znajdują się na terenie Gmin Piotrków Kujawski i Topólka. Nad 
jeziora zapraszają przede wszystkim właściciele gospodarstw 
agroturystycznych. Są tutaj wymarzone miejsca zarówno dla 
wędkarzy jak i miłośników aktywnego wypoczynku.
Ważną rolę pełnią szlaki i  trasy turystyczne. Miasto i  Gmina 
Piotrków Kujawski położony jest na historycznym szlaku 
piastowskim do Kruszwicy i  Inowrocławia. Największą atrakcją 
historyczną Gminy Radziejów jest szlak Łokietka, na którym 
położona jest wieś Płowce. Na  jej polach w  dniu 27.09.1331  r. 
rozegrała się bitwa między wojskami króla Władysława Łokietka 
i  zakonu krzyżackiego, która okazała się przełomem w  wojnie 
z krzyżakami.
O  przeszłości i  walorach Powiatu świadczą również zabytkowe 
kościoły oraz zespoły parkowo-dworskie m.in.:
• dwór z I poł. XVIII w., w Świeszu w Gminie Bytoń,
•  dwór w  Jarantowicach, z  pocz. XX w., wraz z  parkiem 

krajobrazowym, w Gminie Osięciny,
•  kościółek drewniany w  Czamaninku z  XVIII w.  – w  Gminie 

Topólka,
•  kościół w Broniewie z XIX w. – w Gminie Radziejów,
•  dwór rodziny Modlińskich z poł., XIX w. – w Gminie Dobre,
•  zespół pałacowo-dworski w  Gradowie z  poł., XIX w.  – 

w Mieście i Gminie Piotrków Kuj.
Powiat Radziejowski to nie tylko kraina niezwykłych pejzaży, 
ciekawostek krajoznawczych i  historycznych  – to również 
atrakcyjny i  świetnie przygotowany partner do organizowania 
działalności gospodarczej i inwestowania.
Dużym osiągnięciem Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 
Powiatu Radziejowskiego” jest efektywne pozyskiwanie środków 
finansowych. LGD realizuje projekty w  ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowane z  Europejskiego 
Funduszu Społecznego a  także projekty w  ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich i  Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Zapraszamy do poznania walorów naszego Powiatu, gościnności 
naszych mieszkańców oraz nawiązania z  nami serdecznych 
kontaktów.Radziejów

Topólka

Dobre

Piotrków 
Kujawski

Radziejów

Bytoń

Osięciny

miasto:

gminy:

Jezioro Gopło – Miasto i Gmina Piotrków Kuj.,  
Foto: UMiG Piotrków Kuj.

Gmina Bytoń – panorama; Foto: Zbigniew Zasada

Dwór rodziny Modlińskich w Krzywosądzy – Gmina Dobre
Foto: Krzysztof Wesołowski

Dwór w Jarantowicach z pocz. XX w. – Gmina Osięciny
Foto: Romuald Trzeciak

IX Inscenizacja Bitwy pod Płowcami – Gmina Radziejów
Foto: Zbigniew Zasada



STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
SĄSIEDZI WOKÓŁ SZLAKU PIASTOWSKIEGO

ul. Ogrodowa 10 lok. 111
88-300 Mogilno
e-mail: lgdsasiedzi@lgdsasiedzi.pl
tel. 730 731 842
www.lgdsasiedzi.pl

Jeziora 
Wielkie

Dąbrowa

Mogilno Strzelno

gminy:

Dane kontaktowe

Obszar objęty funkcjonowaniem Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Sąsiedzi wokół Szlaku Piastowskiego pokrywa się 
z granicami administracyjnymi powiatu mogileńskiego, a więc 
obejmuje dwie gminy miejsko-wiejskie: Mogilno i  Strzelno 
oraz dwie gminy wiejskie: Dąbrowa i  Jeziora Wielkie. Łączna 
powierzchnia zamieszkiwanego przez ponad 46 000 osób 
terenu wynosi 675,9 km2.
Atrakcyjne położenie malowniczego obszaru LGD, na 
południowo-zachodnim krańcu województwa kujawsko-
pomorskiego, bogactwo walorów środowiska przyrodniczego  – 
liczne lasy, rzeki i  jeziora, wiele miejsc i  pamiątek piastowskiej 
historii tu na miejscu i  w  okolicy, ciekawe miejsca rekreacji 
nieskażone cywilizacją, są zachętą do odwiedzenia naszego 
regionu.
Teren LGD znajduje się na Szlaku Piastowskim  – jednej 
z  najciekawszych tras historyczno-krajoznawczych w  Polsce. 
Na  głównej trasie Szlaku leżą Mogilno i  Strzelno, boczne 
trasy  – północna biegnie z  Mogilna do Dąbrowy, południowa 
do Strzelna. Gmina Jeziora Wielkie położona jest w  bliskim 
sąsiedztwie Szlaku i  jest niezwykle atrakcyjna przyrodniczo. 
Cały obszar jest również bardzo interesujący pod względem 
zasobów historyczno-kulturowych. LGD położona jest bowiem 
na terenie dwóch regionów etnograficznych: Gmina Mogilno 
i  Gmina Dąbrowa w  części leżą na terenie Pałuk, Gminy: 
Strzelno i  Jeziora Wielkie na Kujawach. Na  obszarze LSR 
zachowało się wiele materialnych elementów dziedzictwa 
historyczno-kulturowego. Położenie na granicy tych regionów 
powoduje, że kultura związana z obrzędami i zwyczajami jest 
bardzo bogata i wynika z wymieszania się tych kultur.
Najważniejszym założeniem, do którego realizacji zmierza 
LGD, jest osiągnięcie celów zaplanowanych w Lokalnej Strategii 
Rozwoju:
• Rozwój przedsiębiorczości poprzez wzrost zatrudnienia 

i konkurencyjności przedsiębiorstw na obszarze LGD,

Gmina Mogilno Gmina Dąbrowa

• Poprawa atrakcyjności obszaru LGD poprzez: poprawę 
i rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej, 
ożywienie społeczno-gospodarcze i  podniesienie jakości 
życia mieszkańców LGD oraz podtrzymywanie tradycji jako 
element integrujący mieszkańców obszaru LGD,

• Rozwój kapitału społecznego na obszarze LGD poprzez 
pobudzenie zaangażowania mieszkańców dla oddolnych 
inicjatyw lokalnych na obszarze LGD oraz wspieranie wzrostu 
aktywności społeczno-zawodowej środowisk zagrożonych 
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym na obszarze LGD 
do 2023 roku, zwłaszcza przez podejmowanie działań na rzecz 
osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Cele LSR, opracowane na podstawie analizy obszaru działania 
LGD oraz analizy SWOT, w  której uczestniczyli przedstawiciele 
wszystkich sektorów i  mieszkańcy całego terenu działania 
LGD, tworzą wspólny, ściśle ze sobą powiązany system. 
Każdy z  przedstawicieli sektorów ma możliwość realizacji 
przedsięwzięć. W  efekcie różne podmioty pozostają w  synergii 
z  innymi, wzajemnie się uzupełniają, co sprzyja tworzeniu 
wartości dodanej w  postaci tworzenia nowych relacji podczas 
wdrażania konkretnych działań, jak również budowaniu poczucia 
wspólnoty i  możliwości wzajemnej pomocy oraz powstawania 
nowych nieformalnych powiązań w przyszłości.

Piknik rodzinny: „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”

Gmina StrzelnoGmina Jeziora Wielkie

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA 
DZIAŁANIA MIASTA BRODNICY

ul. Nad Drwęcą 30
87-300 Brodnica
(Dom Harcerza)
telefon: 733 866 444
e-mail: biuro@lgd.brodnica.pl
Biuro LGD Miasta Brodnicy czynne jest:
Poniedziałek, wtorek, środę, czwartek, 
piątek w godz. 7:15 – 15:15

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy 
powstało 29 września 2015 r.
Inicjatorem powstania tej organizacji było Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Społecznego „Młodzi dla Brodnicy”.
Lokalna Grupa Działania skupia w  swoich szeregach brodnickie 
organizację pozarządowe, sektor publiczny i  gospodarczy, 
a  także mieszkańców. Celem działania Stowarzyszenia jest 
aktywizacja społeczności lokalnej i  działanie na rzecz rozwoju 
Brodnicy. Dokumentem strategicznym opracowanym z udziałem 
społeczności lokalnej jest Lokalna Strategia Rozwoju, która służyć 
ma wdrażaniu działań w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu społeczności lokalnej.
LGD korzysta ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
by realizować przedsięwzięcia przygotowane przez mieszkańców 
i ich organizacje.
Działania:
-  otwarcie lub rozwój świetlicy środowiskowej, klubu 

młodzieżowego, klubu pracy lub innej placówki o  charakterze 
środowiskowym,

-  szkolenia, kursy, staże dające nowe umiejętności zawodowe 
i społeczne,

- rozwój usług wzajemnościowych (m.in. bank czasu),
- rozwój usług samopomocowych (m.in. grupy wsparcia),
- edukację animatorów i liderów lokalnej społeczności,
- wydarzenia animacyjne i integrujące lokalną społeczność,
- działania związane z rozwojem przedsiębiorczości społecznej.
Aby skutecznie dotrzeć do społeczności lokalnej i  zachęcić ją 
do aktywnego udziału w  realizacji LSR przewidziane zostały 
poniższe działania komunikacyjne:
-  kampania informacyjno-promocyjna dotycząca głównych 

założeń LSR,
-  organizacja szkoleń na temat zasad i  kryteriów wyboru 

i rozliczania operacji przez LGD Miasta Brodnicy,
-  wsparcie doradcze w  Biurze LGD Miasta Brodnicy nt. zasad 

aplikowania oraz oceny i wyboru operacji przez LGD,
-  badanie satysfakcji wnioskodawców LGD Miasta Brodnicy 

w zakresie jakości pomocy świadczonej na etapie przygotowania 
i rozlicza wniosków o dofinansowanie,

-  działania wpływające na wzrost zaangażowania mieszkańców 
w działalność LGD Miasta Brodnicy.

Brodnica

miasto:

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2

W  2018 roku zrealizowaliśmy cykl szkoleń pt. „Krok do 
samodzielności” w następującej tematyce:
1. a) Etyka pracy i etyka zawodowa – Poznanie norm etycznych i 
określonych obowiązków moralnych związanych z wykonywanym 
zawodem. Zastosowanie metody warsztatowej.
b) Savoir-vivre – celem warsztatu jest wyjaśnienie, jakie korzyści 
płyną ze stosowania etykiety biznesowej, oraz zaprezentowanie 
podstawowych zasad obowiązujących w  codziennym 
funkcjonowaniu małej firmy.
2. a) Sztuka konwersacji – sztuka prowadzenia rozmów: 
Tytułowanie, Sztuka konwersacji, Czym jest small talk?, 
Przerywanie wypowiedzi, Rozmowa towarzyska, Aktywne 
słuchanie, Słowa i  zwroty, których nie powinniśmy używać 
w rozmowie
b) Trudne tematy w  miejscu pracy – Poznanie jakie działania 
w  miejscu pracy są uważane za dyskryminujące i  niezgodne 
z  prawem. Uczestnicy poznają i  przećwiczą konsekwencje 
takich działań. Poruszony zostanie także temat mobbingu 
i  molestowania w  miejscu pracy. Dzięki przedmiotowemu 
warsztatowi Uczestnicy będą wiedzieli, jak rozpoznać te zjawiska 
i przećwiczą metody, które pozwolą im na przeciwdziałanie.
3. Planowanie własnej kariery zawodowe.
Warsztat jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą 
rozpocząć, zaplanować lub zmienić ścieżkę swojej kariery. 
Pokazuje różne modele kariery oraz tendencje na rynku pracy. 
Pomaga Uczestnikowi dokonać diagnozy swojej dotychczasowej 
kariery, a  także swoich potrzeb i  oczekiwań związanych 
z życiem zawodowym. Porusza temat godzenia kariery z życiem 
prywatnym. Podczas warsztatu uczestnik pozna lepiej swoje 
własne mocne strony i  nauczy się planować swój rozwój na 
najbliższe lata. Dowie się także, jak pokonywać naturalne obawy 
przed zmianami. Warsztat pomoże Uczestnikowi przygotować się 
do wdrożenia zmian w swojej karierze, czy będzie to rozpoczęcie 
pracy w  nowym przedsiębiorstwie czy założenie własnej 
działalności gospodarczej.
W  ramach zaplanowanych działań LGD zleciła wykonanie 
Warsztatów Aktywności Społecznej w  ramach których 
zaktywizowano osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym. W ramach warsztatów odbyły się zajęcia historyczne, 
rękodzielnicze, zajęcia z szycia, spotkania z psychologiem.
Realizowane przedsięwzięcia:
-  Przedsięwzięcie 1.1.1 Działania podnoszące rozwój kwalifikacji 

oraz kompetencji społeczno-zawodowych mieszkańców 
obszaru LSR

-  Przedsięwzięcie 1.2.1 Działania wspierające rozwiązania 
w  zakresie organizowania społeczności lokalnej i  animacji 
społecznej z  wykorzystaniem: usług wzajemnościowych, 
samopomocowych; lidera lub animatora aktywności lokalnej 
oraz obywatelskiej. Tworzenie i rozwój placówek o charakterze 
środowiskowym: kluby młodzieżowe.

-  Przedsięwzięcie 1.3.1 Działania wspierające rozwój gospodarki 
społecznej i  przedsiębiorczości społecznej w  tym: działania 
animacyjne, budowa i rozwój lokalnych partnerstw publiczno-
społecznych.



Impresje Kulturalno-Kulinarne w Koronowie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA  
„TRZY DOLINY”

Gądecz 33
86-022 Dobrcz
Tel.  795 423 090; 

739 246 434
e-mail: lgd.trzydoliny@gmail.com

Dane kontaktowe

Lokalna Grupa Działania „Trzy Doliny” jest stowarzyszeniem, 
które obejmuje obszarem 7 gmin powiatu bydgoskiego: 
Koronowo, Osielsko, Solec Kujawski, Białe Błota, Sicienko, Nowa 
Wieś Wielka, Dobrcz.
LGD „Trzy Doliny” realizuje cele w dwóch obszarach. Pierwszym 
jest rozwój przedsiębiorczości na terenie LGD poprzez szeroko 
rozumiane wsparcie finansowe beneficjentów rozpoczynających 
lub rozwijających działalność gospodarczą. Drugim jest 
prowadzenie działań mających na celu integrację społeczności 
lokalnej dla której takie stowarzyszenia jak nasze, powstały. 
Realizujemy to poprzez współpracę z  urzędami gmin i  miast, 
Gminnymi Ośrodkami Kultury, Kołami Gospodyń Wiejskich, 
sołectwami i  organizacjami pozarządowymi. Organizujemy 
i uczestniczymy w wielu lokalnych wydarzeniach, które cieszą się 
dużym zainteresowaniem mieszkańców naszego obszaru.
Pomagamy potencjalnym beneficjentom w  pozyskiwaniu 
środków na realizacje wymarzonych projektów poprzez 
organizowanie i  przeprowadzanie spotkań informacyjnych, 
szkoleń oraz warsztatów. Udzielamy doradztwa w  zakresie 
pozyskiwania środków oraz ogłaszamy na nie konkursy.
Staramy się być cały czas blisko mieszkańców współorganizując 
lub organizując wiele wydarzeń kulturalnych czy kulinarnych 
promując przy wsparciu środków z Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich zasoby lokalnego dziedzictwa, co spotyka się 
z życzliwym zainteresowaniem lokalnej społeczności

Solec Kujawski

Sicienko

Dobrcz   

Nowa Wieś 
Wielka 

Osielsko 

Białe Błota

Koronowo

gminy:

Konkurs kulinarny Smaki Trzech Dolin w Dorbczu

Święto Śliwki w Strzelcach Dolnych

Święto Dyni i Ziemniaka w Nowej Wsi WielkiejPrzegląd Chórów w Brzozie (gmina Nowa Wieś Wielka)

Rodzinna Majówka Rowerowa z Przyłęk do Śluzy nr 4 
w Frydrychowie

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „VISTULA – TERRA 
CULMENSIS – ROZWÓJ PRZEZ TRADYCJĘ”

Sztynwag 46,
86-302 Sztynwag,
Tel.: 501-795-541, 695-263-202,
795-761-000
e-mail: sekretariat@lgdvistula.org.
adres www: www.lgdvistula.org

Stolno Świecie nad Osą

PłużnicaŁasin

LisewoGruta

GrudziądzChełmno

Radzyń 
Chełmiński 

Rogóźno

gminy:

(LGD) „Vistula  – Terra Culmensis  – Rozwój Przez Tradycję” 
działa jako Stowarzyszenie, które zostało utworzone w  maju 
2006 r.
Działalność Stowarzyszenia określa Statut, a kierunek działania 
wytycza Lokalna Strategia Rozwoju (LSR).
LGD to partnerstwo przedstawicieli instytucji publicznych, 
lokalnych partnerów społecznych i  gospodarczych oraz 
mieszkańców. LGD jest podmiotem budującym swoją tożsamość 
na zasobach wiedzy i  doświadczeniu swoich członków. 
Partnerzy  – członkowie LGD to: gminy  – przedstawicielami 
władz publicznych są Wójtowie, Burmistrzowie; organizacje 
pozarządowe, grupy nieformalne  – którzy wybierają swoich 
przedstawicieli spośród swoich członków; przedsiębiorcy  – 
osoby prowadzące działalności gospodarczą; rolnicy i  ich 
domownicy, w tym właściciele gospodarstw agroturystycznych; 
to przedstawiciele spółdzielni socjalnych oraz mieszkańcy  – 
osoby fizyczne zamieszkujący obszar LGD. LGD posiada także 
członka wspierającego jakim jest Powiat Chełmiński. Wiedza 
i  doświadczenie lokalnych partnerów pozwoli z  sukcesem 
wdrażać działania na rzecz poprawy zatrudnienia i  tworzenia 
miejsc pracy, przeciwdziałać zjawiskom wykluczenia 
społecznego i ubóstwa. Pozwoli na rozwój ekonomii społecznej 
i usług świadczonych w interesie ogólnym. Skutecznie pozwoli 
realizować rewitalizację społeczno-gospodarczą.
Nazwa Stowarzyszenie powstała z  połączenia słów Vistula  – 
Wisła, Terra Culmensis  – Ziemia Chełmińska, Rozwój przez 
Tradycję, rozwój obszarów wiejskich, integracja, animacja 
i  aktywizacja lokalnej społeczności wykorzystując dostępne 
bogactwa naturalno-kulturowe.
Obszar LGD to teren historycznej Ziemi Chełmińskiej 
położnej nad Wisłą i  Osą. Obszar jest spójny pod względem: 
geograficznym  – obszar LGD znajduje się w  północnej 
części województwa kujawsko-pomorskiego, w  powiatach: 
chełmińskim, grudziądzkim ziemskim i wąbrzeskim. Z punktu 
widzenia fizyczno-geograficznego obszar leży w  obrębie 
dwóch makroregionów, tj. zachodnia, północno-zachodnia 
i północna część leży w obszarze Doliny Dolnej Wisły, natomiast 
wschodnia część leży w  obrębie Pojezierza Chełmińsko-
Dobrzyńskiego; przyrodniczym: na obszarze LGD znajduje 
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się część Zespołu Parków Krajobrazowych Chełmińskiego 
i  Nadwiślańskiego oraz obszaru chronionego krajobrazu  – 
teren strefy krawędziowej Doliny Wisły. Obszar Parków 
Krajobrazowych obejmuje tereny Gmin: Chełmno, Grudziądz 
oraz część Gminy Stolno. Na obszarze gmin znajduje się szereg 
indywidualnych form ochrony przyrody, jak pomniki przyrody 
i użytki ekologiczne. Celem ochrony pomników przyrody m.in. 
sędziwych i okazałych drzew jest zachowanie tworów przyrody 
o  szczególnej wartości naukowej, kulturowej i  historycznej, 
odznaczających się indywidualnymi i  niepowtarzalnymi 
cechami. Występują tutaj rezerwaty: „Zbocza Płutowskie”, 
„Góra św. Wawrzyńca”, „Ostrów Panieński”, „Łęgi na Ostrowiu 
Panieńskim”, „Jamy”, „Dolina Osy”, „Rogóźno Zamek”. Od 2006 
roku gmina Świecie nad Osą wchodzi w skład obszaru Zielone 
Płuca Polski; historyczno-kulturowym  – Ziemia Chełmińska 
silnie związana z historią Zakonu Krzyżackiego charakteryzuje 
się bogatym dziedzictwem historycznym i  kulturowym. 
Najliczniejszą grupę zabytków reprezentują budowle gotyckie 
będące spuścizną po państwie zakonnym. Należą do nich 
zamki obronne i kościoły. Kolejną cechą charakterystyczną dla 
obszaru LGD związaną z  bogatymi zasobami kulturowymi są 
liczne zespoły dworskie. Na obszarze objętym LSR odnajdziemy 
liczne poniatówki, stare młyny, szkoły, chaty, cmentarze 
mennonickie. Warto zwrócić uwagę na liczne kapliczki i krzyże 
przydrożne rozsiane w  krajobrazie wiejskim. Na  obszarze 
LGD znajduje się kilka fortów z  XIX wieku oraz kilkadziesiąt 
schronów z  okresu międzywojennego wchodzących w  skład 
fortyfikacji Twierdzy Grudziądz i  Twierdzy Chełmno. Do dnia 
dzisiejszego można na tym terenie znaleźć liczne fragmenty 
murów, schrony amunicyjne, stacje wodne.
Obszar działania LGD obejmuje 8 gmin wiejskich oraz 2 gminy 
miejsko-wiejskie położone w  północnej części województwa 
kujawsko-pomorskiego, w  tym: 6 gmin należących 
administracyjnie do powiatu grudziądzkiego  – Grudziądz, 
Gruta, Łasin, Radzyń Chełmiński, Rogóźno, Świecie nad Osą, 3 
gminy należące administracyjnie do powiatu chełmińskiego – 
Chełmno, Lisewo i  Stolno oraz 1 gmina należąca 
administracyjnie do powiatu wąbrzeskiego – Płużnica. Łącznie 
obszar objęty działalnością LGD wynosi 1.146 km2.



LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„ZAKOLE DOLNEJ WISŁY”

ul. Chełmińska 7 B
86-253 Kijewo Królewskie
tel.: 56 676 44 36
e-mail: biuro@zakolewisly.pl
www.zakolewisly.pl
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Obszar LGD „Zakole Dolnej Wisły” obejmuje 4 gminy wiejskie 
terytorialnie przynależące do województwa kujawsko-
pomorskiego, w  tym 2 przynależące administracyjnie do 
powiatu chełmińskiego – Kijewo Królewskie i Unisław oraz jedną 
przynależącą do powiatu bydgoskiego  – Dąbrowa Chełmińska 
oraz jedną przynależącą do powiatu toruńskiego  – Zławieś 
Wielka.
Obszar Zakola leży w  pięknej dolinie Wisły, obejmuje jej 
najbardziej wysunięty na zachód, prawobrzeżny odcinek, 
rozciągniętej między Bydgoszczą Chełmnem i Toruniem. Posiada 
on bogate walory przyrodnicze, krajobrazowe i  kulturowe 
należąc do krainy geograficzno-historycznej leżącej pomiędzy 
Drwęcą a dolną Wisłą – Ziemia Chełmińska.
Lokalna Grupa Działania „Zakole Dolnej Wisły” jest 
porozumieniem partnerskim osób i  instytucji skupionych 
w  ramach sektora społecznego, gospodarczego i  publicznego. 
Realizuje lokalną strategię rozwoju skoncentrowaną na 
poprawie jakości życia na obszarach wiejskich.
Od 2009 roku Stowarzyszenie wdraża unijny program 
LEADER mający na celu aktywizację mieszkańców obszarów 
wiejskich poprzez budowanie potencjału społecznego na wsi 
z  wykorzystaniem lokalnych zasobów. Projekty zrealizowane 
w ramach lokalnej strategii rozwoju wpływają na zrównoważony 
rozwój obszaru, w  tym zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i  przyrodniczego oraz stworzenie mieszkańcom otoczenia 
sprzyjającego edukacji, integracji i aktywizacji.
Zakole Dolnej Wisły posiada bogate i  niedoceniane walory 
przyrodnicze i  krajobrazowe. Stowarzyszenie działa na rzecz 
promocji tych naturalnych i  kulturowych zasobów oraz 
rodzimych produktów tradycyjnych. Domeną Zakola jest 
również praca na rzecz aktywizacji mieszańców obszarów 
wiejskich oraz tworzenie i  wspieranie inicjatyw rozwijających 
potencjał turystyczny obszaru. Do inicjatyw tych należą m.in.: 
udział w licznych targach, projektach krajowych i zagranicznych, 
organizacja Jarmarku w  Zakolu Dolnej Wisły, Konkursów na 
Markę Lokalną, stworzenie w partnerstwie z LGD Ziemia Gotyku 
„Szlaku Tradycji i  Smaku” oraz realizacja projektu współpracy 
„Skarby Ziemi Chełmińskiej”.
LGD uczestniczyła w wielu imprezach krajowych i zagranicznych 
promując kuchnię regionalną i  produkty tradycyjne regionu: 
miody, nalewki, wypieki, smalec, powidła i  konfitury. Angażuje 
się w  projekty międzynarodowe promujące produkty lokalne 
(„European Taste Trail Network”, „Ambertrail Greenways”). 
Działalność Stowarzyszenia była wielokrotnie nagradzana 
w różnych konkursach regionalnych i ogólnopolskich.
Od 2016 roku Lokalna Grupa Działania wdraża wielofunduszową 
Strategię Rozwoju Kierowanego przez Społeczność (na lata 
2016-2023) skoncentrowaną na poprawie jakości życia ludności 
zamieszkującej obszar jej działania. Realizacja LSR odbywa się 
poprzez organizację konkursów dotacyjnych m.in. na rozwój 
przedsiębiorczości, wsparcie osób zagrożonych ubóstwem 
i wykluczeniem społecznym oraz poprawę jakości infrastruktury 
drogowej i rekreacyjnej.

Unisław,

Zławieś 
Wielka

Kijewo 
Królewskie

Dąbrowa 
Chełmińska

gminy:

Dolina Wisły

Pałac w Ostromecku

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 
„ZIEMIA GOTYKU”

Brąchnówko 18
87-140 Chełmża
Tel. 56 610 80 17, 607 745 091
e-mail: biuro@ziemiagotyku.com
www.lgd.ziemiagotyku.com
www.lsr.ziemiagotyku.com

Chełmża

Łysomice

Chełmża

Papowo 
Biskupie

Łubianka

gminy:

miasto:

Stowarzyszenie LGD Ziemia Gotyku kontynuuje i  rozwija 
działalność Fundacji Ziemia Gotyku LGD, która w  latach 2006-
2015 realizowała unijny Program LEADER i  dwie strategie 
rozwoju lokalnego w  latach 2006-2008 oraz 2009-2015. 
Obejmuje swoim obszarem gminy wiejskie Chełmża, Łubianka, 
Łysomice i Papowo Biskupie oraz Miasto Chełmża.
LGD podejmuje liczne działania pobudzające aktywność 
społeczną i  przedsiębiorczość na obszarach wiejskich oraz 
dąży do zachowania i  promowania lokalnego dziedzictwa 
przyrodniczego, kulturowego i  historycznego. Cennym 
zasobem „Ziemi Gotyku” są zabytki architektury sakralnej 
i  świeckiej. Najważniejsze z  nich to Zamek Krzyżacki w  Zamku 
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Zelgno

Zamek w Bierzgłowie

Chełmża – widok od strony jezioraPałac Romantyczny w Turznie

Jezioro Chełmżyńskie

Bierzgłowskim, ruiny zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim, 
57 zespołów pałacowo-parkowych i podworskich parków oraz 14 
gotyckich i neogotyckich kościołów. Na obszarze LGD znajduje się 
kilka atrakcji turystycznych, które przyciągają turystów zarówno 
z  pobliskiego Torunia, jak i  z  całego województwa. Istotnym 
walorem turystycznym są dwa jeziora: Chełmżyńskie na terenie 
miasta i gminy Chełmża oraz Kamionkowskie w gminie Łysomice. 
Oba jeziora posiadają sezonową bazę turystyczną i  kąpieliska. 
Poza wymienionymi ośrodkami wypoczynkowymi funkcjonują 
również gospodarstwa agroturystyczne i  zagrody edukacyjne. 
Przez teren LSR prowadzi szereg szlaków turystycznych, pieszych 
i rowerowych.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia Wąbrzeska 
łączy w  działaniu przedstawicieli władz publicznych, lokalnych 
partnerów społecznych i  gospodarczych oraz mieszkańców 
z  obszaru Miasta Wąbrzeźno i  trzech gmin wiejskich: Dębowej 
Łąki, Książek i  Ryńska, należących administracyjnie do 
województwa kujawsko-pomorskiego i  zlokalizowanych 
w  powiecie wąbrzeskim. Obszar objęty Lokalną Strategią 
Rozwoju zajmuje łączną powierzchnię 381 km2, którą 
zamieszkuje 30 086 mieszkańców (dane na dzień 31.12.2013 r.).
Podstawowym założeniem działalności LGD jest realizacja 
Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru Ziemi Wąbrzeskiej 
na lata 2016-2022, co przede wszystkim sprowadza się do 
przeprowadzania naborów wniosków, ocenie i  wyborze 
projektów do dofinansowania. Za  pośrednictwem LGD lokalne 
samorządy mogą pozyskać fundusze na realizację inwestycji 
przyczyniających się do rewitalizacji społeczno-gospodarczej 
miejscowości wiejskich oraz rozbudowę publicznej infrastruktury 
turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej oraz drogowej. LGD 
wspiera również sektor gospodarczy. Prowadzone konkursy 
wniosków umożliwiają rozwój przedsiębiorczości i  zwiększenie 
liczby miejsc pracy, między innymi poprzez pomoc dla mikro 
i  małych przedsiębiorstw, jak również wsparcie dla osób 
fizycznych na podjęcie działalności gospodarczej. LGD ogłasza 
również nabory na projekty „miękkie”, obejmujące aktywizację 
społeczno-zawodową mieszkańców. Kryją się pod tym działania 
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na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem 
społecznym poprzez tworzenie klubów samopomocy, świetlic 
środowiskowych, klubów młodzieżowych czy klubów pracy. LGD 
w ramach środków przeznaczonych na aktywizację społeczności 
lokalnej organizuje warsztaty artystyczne i  kulinarne, wizyty 
studyjne oraz szkolenia.
Poza gwarantowanymi środkami przeznaczonymi na bieżącą 
działalność, LGD podejmuje liczne starania celem pozyskania 
środków zewnętrznych na projekty własne. Największym 
zrealizowanym do tej pory projektem była „Organizacja VII 
Pikniku LEADER 2017 w  Przydworzu” w  ramach Planu Działania 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Ta 
operacja o  zasięgu wojewódzkim miała na celu aktywizację 
mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w  zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich i  popularyzacja dobrych praktyk. 
Godnym zaznaczenia jest fakt partnerstwa LGD w  prestiżowym 
ogólnopolskim programie Stypendiów Pomostowych, co 
w  tym roku już po raz trzeci ułatwi ambitnym, niezamożnym 
maturzystom z  naszego obszaru działania podjęcie studiów 
dziennych na polskich uczelniach państwowych. Dotychczas z tej 
formy pomocy skorzystało 9 młodych osób. Ostatnimi sukcesami 
LGD było pozyskanie grantu w  ramach ogólnopolskiego 
projektu TU MIESZKAM, TU ZMIENIAM Banku Santander oraz 
dofinansowania w  ramach konkursu Urzędu Miasta Wąbrzeźno 
na wykonywanie zadań publicznych w 2019 r.


