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Efekt realizacji LSR - Powstałe projekty

1. Utworzenie Centrumm Integracji Mieszkańców w Charzewie poprzez 

przebudowę świetlicy wiejskiej.

2. Utworzenie Centrum Kulturalnego w miejscowości Rybieniec.

3. Remont pomieszczeń oraz elewacji RCK w Rogoźnie. (ODRZUCONO)

1. Nowy obiekt kulturalny we wsi Mirkowice.

2. Budowa świetlicy wiejskiej w Werkowie.

3. Rozbudowa oraz przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Smuszewo.

1. Zakup strojów ludowych w celu kultywowania tradycji oraz promocji 

obszaru

2. Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w 

Skokach.

10/2019/G 1 operacja
w trakcie 

rozpatrywania
18 073,00 zł

1. Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w 

Mieścisku.

1. Zwiększenie aktywności oraz poziomu integracji społecznej mieszkańców 

obszru Doliny Wełny dzięki rozszerzeniu funkcjonalności świetlicy wiejskiej 

we wsi Mirkowice.

2. Większa atrakcyjność wydarzeń kulturalnych dzięki odpowiedniemu 

zapleczu organizacyjnemu.

1. Podniesienie poziomu organizowanych imprez kulturalnych na terenie 

Gminy Wapno poprzez utworzenie mobilnego zaplecza technicznego.

2. Doposażenie zaplecza organizacyjnego Stowarzyszenia Sołectwo 

Zbyszewice.

1. "Więcej mamy - więcej działamy"

2. Zwiększenie atrakcyjności wydarzeń kulturalnych i podniesienie poziomu 

integracji społecznej dzięki odpowiedniemu zapleczu organizacyjnemu w 

miejscowości Owczegłowy.

3. Zakup wyposażenia na potrzeby organizowania wydarzeń o charakterze 

kulturalnym i społecznym.

1. Wyjazd studyjny - Wspólnie uczymy się przez całe życie. 

(ODRZUCONO)

Cel szczególowy 1.2 "Wzrost aktywizacji i współpracy oraz więzi, jako elementów kapitału społecznego"

2/2017/G 2 operacje 15 000,00 zł
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Liczba szkoleń i/lub działań aktywizujących, 

podnoszących wiedzę i/lub umiejętności 

mieszkańców

5 na 12
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Liczba operacji obejmujących wyposażenie 

podmiotów działających w sferze kultury

Liczba podmiotów działających w sferze kultury, 

które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
6/2018/G 2 operacje 33 000,00 zł

10/2019/G 4 operacje
w trakcie 

rozpatrywania
50 909,00 zł

1/2017/G 2 operacje 2 na 4 31 432,00 zł

4 na 10

1/2017/G 2 operacje 40 000,00 zł

CEL 

OGÓLNY 

1.0

2016-2019

Cel szczególowy 1.1 "Poprawa dostępności do infrastruktury kulturalnej"
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Liczba nowych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury kulturalnej

3/2017 2 operacje 238 120,00 zł

7/2018 3 operacje 626 197,00 zł

5 na 7



2. Aktywizacja mieszkańców Doliny Wełny poprzez zorganizowanie 

warsztatów nauki tańca nowoczesnego.

1. Żeglarski obóz szkoleniowy.

2. Poprawa integracji mieszkańców gminy Margonin poprzez organizację 

wyjazdów edukacyjnych. (2 wskaźniki)

3. Pobudzenie aktywności społecznej poprzez organizację kursu 

samoobrony w miejscowości Margonin.

1. Event przyrodniczy Dolina Wełny.

2. Śladami miejsc UNESCO.

3. "Flamenco na Tower of London" czyli kurs języka angielskiego i 

hiszpańskiego dla dzieci i młodzieży.

4. Organizacja imprezy integracyjnej z okazji Dnia Dziecka w celu 

aktywizacji mieszkańców obszaru.

3/2017/G 1 operacja 1 na 3 15 000,00 zł 1. "Idzie zielone" - warstzaty dla mieszkańców Doliny Wełny"

12/2019/G 1 operacja
w trakcie 

rozpatrywania
15 000,00 zł 1. Odnawialne źródła energii - w poszukiwaniu innowacyjnych rozwiązań.
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1.  Zainicjowanie usługi wykonywania sufitów napinanych jako innowacyjnej 

technologii wykończenia wnętrz…

2. Wejście na rynek z innowacyjną technologią izolacji termicnej budynków 

w efekcie zakupu urządzenia dp wytwarzania piany przemysłowej…

3. Zakup innowacyjnej minikoparki - nowa jakość w usługach budowlanych 

na obszarze LGD.

4. Zakup kajaków z wyposażeniem oraz przyczep do ich transportu.

5. Rozpoczęcie działalności gospodarczej - mobilne usługi kosmetyczno- 

podologiczno-trychologiczne

6. Zakup wyposażenia w celu otwarcia ganinetu stomatologicznego.

7. Utworzenie wartsztatu samochodowego na terenie LGD 

wykorzystującego innowacyjne rozwiązania.

8. Innowacyjna działalność na obszarze LGD w zakresie badań i analiz 

akustycznych
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.4 Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych 

na innowacje

CEL 

OGÓLNY 

2.0

2016-2019

Cel szczególowy 2.1 "Zakładanie i rozwój przedsiębiorstw oraz tworzenie miejsc pracy"
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Liczba zrealizowanych operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

1/2017 9 operacji 900 000,00 zł

15 na 25

2/2017/G 2 operacje 15 000,00 zł
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Liczba szkoleń i/lub działań aktywizujących, 

podnoszących wiedzę i/lub umiejętności 

mieszkańców

11/2019/G 4 operacje
w trakcie 

rozpatrywania
47 970,00 zł

39 120,003 operacje7/2018/G

5 na 12



9. Stworzenie nowego miejsca pracy w firmie usług budowlanych…

1. Nowa działalność gospodarcza - organizacja imprez okolicznościowych.

2. Innowacyjny na terenie LGD warsztat autoelektroniki.

3. Podjęcie działalności gospodarczej "Wełna Travel" polegająca na 

świadczeniu usług z zakresu wynajmu kajaków…

4.Biorezonans - gabinet medycyny naturalnej w domu klienta. 

(REZYGNACJA BENEFICJENTA)

5. Wprowadzenie innowacyjnej usługi odwiertów w betonie i innym podłożu 

przez "DRILL-TECH Mateusz Bałut…

6. Zainicjowanie usług z zakresu badań niniszczących poprzez zaku 

defektoskopu ultradźwiękowego i niezbędnych narzędzi.

7. Innowacyjna usługa wykrywania nieszczelności w dachach 

wielkopowierzchniowych z jednoczesnym osuszaniem wewnętrznych 

warstw izolacji dachowych.

1. Budowa budynku usługowo-rekreacyjnego w miejscowości Margonin.

2. Modernizacja budynku hotelowego z przeznaczeniem na ośrodek 

szkoleniowo-edukacyjny.

3. Przebudowa wraz z wyposażeniem obiektu do usług hotelarskich w celu 

zapewnienia kompleksowej obsługi gości restauracji "dobra truskawka"…

4. Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę ośrodka 

wypoczynkowego nad jeziorem Zbyszewickim.

1. FK EXPERT Sp. Z o.o. Sp. Komandytowa - Dywersyfikacja usług.

2. Strumieniowo-ścierne czyszczenie powierzchni. (REZYGNACJA 

BENEFICJENTA)

3. Poszerzenie oferty turystycznej obszaru LSR o obiekt noclegowy 

Pensjonat "Przystanek Kamienica" (REZYGNACJA BENEFICJENTA)

4. Projekt: Ośrodek Wioska Surfera. (REZYGNACJA BENEFICJENTA)

5. Rozbudowa cukierni - Punkt detaliczny.

6. Nowoczesny Gabinet Weternaryjny.

7. Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na szlaku rzeki Wełny.

1. Budowa hali remontowo-modernizacyjnej oraz placu składowego.

2. Innowacyjne usługi w zakresie zagospodarowania obszarów zieleni.

4 operacji6/2018

8 na 15

Liczba zrealizowanych operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

9/2019 4 operacje
w trakcie 

rozpatrywania
607 571,00 zł
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.2 2/2017 4 operacje 1 156 260,00 zł

1 030 297,00 zł
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Liczba zrealizowanych operacji polegających na 

utworzeniu nowego przedsiębiorstwa

1/2017 9 operacji 900 000,00 zł

5/2018 6 operacji 600 000,00 zł

15 na 25



3. Zakup wyposażenia do części usługowej budynku usługowo-

mieszkalnego w celu przeznaczenia pomieszczeń na gabinety, biura oraz 

salę konferencyjno-szkoleniową.

4. Zakup mobilnej sceny wraz z techniką estradową.
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1. Chodnik przy zamku - II etap.

2. Budowa terenu rekreacyjnego przy ul. Żnińskiej w Damasławku.

3. Budowa ogólnodostępnego miejsca rekreacyjnego przy ulicy 

Antoniewskiej w Skokach.

4. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Kowalewie.

5. Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Margonin - Lipiny etap II.

6. Przebudowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej przy ul. Różanej w 

Rogoźnie.

7. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Seminarialnej wraz z 

wyposażeniem.

8. Podniesienie standardu infrastruktury sportowej, rekreacyjnej i kulturalnej 

KBS Skoki. (ODRZUCONO)

1. Wykonanie obiektu małej architektury w Rogoźnie prz ul. Park 

Niepodległości.

2. Wykonanie obiektu małej architektury - zagospodarowanie terenu przy 

plaży w Rogoźnie przy ul. Za Jeziorem.

3. Wykonanie miasteczka ruchu drogowego.

1. Zwiększenie potencjału infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej - wakepark 

Margonin.

2. Budowa wiat rekreacyjnych przy placach zabaw w Nowym i Długiej Wsi". 

(2 operacje)

3. Utworzenie ogólnodostępnego centrum rekreacyjnego".

4. Stowarzenie ogólnodostępnej, niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 

poprzez budowę wiaty wraz z wyposażeniem w miejscowości Pruśce.

1. Rozwój sportu i rekreacji - Strzelnica Margonin.

2. Rozbudowa siłowni zewnętznej wraz z elementami małej architektury w 

miejscowości Pruśce.

3. Nowy obiekt rekreacyjny na terenie LGD Dolina Wełny.

4. Remont i modernizacja schodów na terenie bazy KŻ Kotwica.

10 na 14

10 na 22

97 502,00 zł5 operacji8/2018/G
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Liczba nowych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

4/2017/G 4 operacje 73 800,00 zł

Cel szczególowy 3.1 "Poprawa dostępności do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej"
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Liczba nowych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

4/2017 7 operacji 1 449 423,00 zł

8/2018 3 operacje 421 518,00 zł

CEL 

OGÓLNY 

3.0

2016-2019

Liczba zrealizowanych operacji polegających na 

rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa

9/2019 4 operacje
w trakcie 

rozpatrywania
607 571,00 zł



5. Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

poprzez wyposażenie boiska piłkarskiego w miejscowości Owczegłowy.1. Budowa wiaty grillowej - Strzelnica Margonin.

2. Budowa wiaty rekreacyjno-sportowej przy boisku sportowym we wsi 

Budziszewko.

3. Budowa placu zabaw w miejscowości Stępuchowo.

4. Wzmocnienie więzi społecznej poprzez zakup i montaż elementów 

siłowni zewnętrznej oraz altany w miejscowości Zbyszewice.

5. Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę altany.

6. Budowa wiaty rekreacyjnej w Rościnnie.

1. Utworzenie portalu turystycznego poświęconego Dolinie Wełny.

2. Dni otwarte Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach na 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Z kart historii Koła Łowieckiego nr 60 Sokół Kiszkowo.

4. Koło Skoki TPPW 1918/1919 na 100-lecie wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego.

5. Wydanie płyty CD oraz folderu promującego Młodzieżową Orkiestrę Dętą 

z Mieściska. (2 operacje)

1. Bliżej siebie - spotkania integracyjne dla społeczności lokalnej obszaru 

LGD (3 operacje)

2. Dni otwarte Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Skokach na 100-lecie 

odzyskania przez Polskę niepodległości.

3. Z kart historii Koła Łowieckiego nr 60 Sokół Kiszkowo.

4. Koło Skoki TPPW 1918/1919 na 100-lecie wybuchu Powstania 

Wielkopolskiego.

1. Festyn Rodzinny w Adolfowie - Wioska Średniowieczna.

2. Rowerowe odkrywanie walorów przyrodniczych i kulturowych obszaru 

LGD "Dolina Wełny". (ODRZUCONO)

1. Poznaj przyrodę i zwierzęta LGD "Dolina Wełny".

2. Śladami przyrody Doliny Wełny.

10 na 22

7 na 20

97 502,00 zł5 operacji8/2018/G

13/2019/G 6 operacji
w trakcie 

rozpatrywania
116 767,00 zł
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Liczba nowych lub przebudowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

Cel szczególowy 3.2 "Promocja obszaru i jego walorów"
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Liczba wydawnictw promujących walory obszaru 5/2017/G 6  operacji 6 na 6 40 783,00 zł

Liczba wydarzeń/imprez

5/2017/G 6  operacji 28 977,00 zł

14/2019/G 2 operacje
w trakcie 

rozpatrywania
56 789,62

9/2018/G 1 operacja 29 200,00 zł


