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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Publikacja sfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013.

„Cudze chwalicie, swego nie znacie,
sami nie wiecie, co posiadacie”

[Wincenty Pol]

Polska wieś się zmienia, staje się nowoczesna i europejska. Ten proces
dokonuje się przy wsparciu miejscowego potencjału środkami Unii Europejskiej.
Z prawdziwą przyjemnością oddajemy w Państwa ręce niniejszą publikację,
prezentującą przykłady zrealizowanych projektów w ramach Wdrażania Lokalnej
Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy.
Publikacja ma pełnić rolę edukacyjno-doradczą i informacyjną. Przedstawione
w niej przykłady świadczą o tym, że nawet przy niewielkim poziomie wsparcia
– maksymalnie 25 tys. na jeden projekt, nie brakuje podmiotów chcących
działać na rzecz lokalnej społeczności. Dzięki swym projektom tworzą miejsca
wypoczynku, organizują warsztaty edukacyjne oraz festyny, podczas których
prezentowane jest lokalne dziedzictwo kulturowe.
Podejście Leader, które jest istotą wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy, aktywizuje lokalne
społeczności, sprawia, że mieszkańcy mają wpływ na kształtowanie otaczającej
rzeczywistości. Mimo trudności i skomplikowania procedur jest programem,
który cieszy się dużą popularnością, gdyż w proces przemian włącza takie
autentyczne wartości jak:
• miejscowy kapitał ludzki - jego stan posiadania, umiejętności, ambicje,
dążenia, patriotyzm,
• miejscowe zasoby - dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze,
• zasady zrównoważonego rozwoju, które stanowią podstawę gospodarki
lokalnej i regionalnej,
• odpowiedzialne partnerstwo trójsektorowe jako metodę działania.
Liczymy, że publikacja stanie się inspiracją do podjęcia przez Państwa
kolejnych działań.
Zdzisława Hołubowska
Prezes Zarządu Fundacji
LGD – Naszyjnik Północy
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WSTĘP
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy (LGD) odbywa
się zgodnie z podejściem Leader.
Celem tego podejścia jest przede wszystkim budowanie
kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców
oraz przyczynianie się do powstawania nowych miejsc pracy
na obszarach wiejskich, a także usprawnianie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja.

Lokalnym partnerstwem funkcjonującym na obszarze
gmin: Czarne, Człuchów, Debrzno, Jastrowie, Kamień
Krajeński, Koczała, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica
i Zakrzewo jest Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy.
Celem jej działania jest poprawa konkurencyjności obszaru
jako miejsca zamieszkania, wypoczynku oraz prowadzenia
działalności gospodarczej.
Obszar działania LGD – Naszyjnik Północy

Leader charakteryzuje siedem cech:
• partnerstwo – Leader wdrażany jest przez lokalną grupę
działania – lokalne partnerstwo, w którym uczestniczą na
zasadach równości różne podmioty z sektora publicznego,
społecznego i gospodarczego,
• podejście terytorialne – obszar, na którym wdrażany jest
Leader musi charakteryzować się spójnością geograficzną,
gospodarczą, kulturową, przyrodniczą lub historyczną, co
daje szansę rozwoju i bardziej efektywnego wykorzystania
lokalnych zasobów,
• podejście zintegrowane – reprezentacja różnych grup
interesów służy całej społeczności wiejskiej z danego regionu,
• podejście oddolne – Leader opiera się na szerokim udziale
społeczności lokalnej w tworzeniu i realizacji strategii
rozwoju, decyzje o kierunkach rozwoju podejmowane są przy
współpracy podmiotów działających na danym obszarze,
• innowacyjność – Leader daje szansę do tworzenia
i testowania nowatorskich metod działania na rzecz
zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju oraz
innowacyjnych sposobów rozwiązywania lokalnych
problemów,
• lokalne finansowanie i zarządzanie – lokalne grupy
działania mają możliwość samodzielnego dysponowania
i zarządzania środkami finansowymi,
• współpraca pomiędzy lokalnymi grupami działania –
pozwala na wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie
dobrych praktyk.

GM. KOCZAŁA

GM. PRZECHLEWO
GM. RZECZENICA

GM. CZARNE

GM. CZŁUCHÓW

GM. DEBRZNO
GM. OKONEK

GM. KAMIEŃ
KRAJEŃSKI

GM. LIPKA

GM. JASTROWIE

GM. ZAKRZEWO

W zgodzie z cechą Leader – partnerstwo – LGD –
Naszyjnik Północy jest reprezentacją miejscowej społeczności,
w której skład wchodzą przedstawiciele szerokiego grona
lokalnych organizacji, instytucji, przedsiębiorstw oraz
mieszkańców. Obecnie z LGD współpracuje 100 partnerów
z 3 sektorów: 22 z publicznego, 42 ze społecznego
i 36 z gospodarczego.
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Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy
opracowała Lokalną Strategię Rozwoju dla obszaru
swojego funkcjonowania. Podstawą dla powstania LSR były
szerokie konsultacje społeczne, w których wzięły udział
podmioty publiczne, społeczne i gospodarcze. Niezwykle
istotne było włączenie do konsultacji jak największej
liczby mieszkańców obszaru. W trakcie konsultacji zostały
zidentyfikowane potrzeby lokalnego środowiska, a także
uwarunkowania przestrzenne, geograficzne i przyrodnicze, które
wytyczyły kierunki rozwoju obszaru objętego LSR.
Tak opracowana strategia jest najważniejszym
dokumentem, który stanowi podstawę do działań
podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania – Naszyjnik
Północy w ramach osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW).
Jednym z zadań LGD w ramach osi 4 PROW jest
„Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju”, czyli wybór projektów,
których realizacja przyczynia się do osiągnięcia celów
wspólnie opracowanej LSR. Ponadto LGD w ramach
funkcjonowania aktywizuje lokalną społeczność poprzez
organizację warsztatów, szkoleń z zakresu nabywania
umiejętności, prowadzenie doradztwa dla potencjalnych
beneficjentów oraz organizację akcji promocyjnych.
Na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy przyznana
została kwota 9,4 mln zł.
Przydzielone środki rozdysponowywane są w ramach
czterech działań:
• Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
– jest to pomoc na podejmowanie lub rozwijanie przez
rolników, domowników i małżonków rolników działalności
nierolniczej lub związanej z rolnictwem w zakresie produkcji
i usług. Celem jest stworzenie warunków dla zrównoważonego
rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich,
• Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw – pomoc
skierowana jest do osób fizycznych i prawnych
podejmujących lub prowadzących działalność gospodarczą
jako mikroprzedsiębiorstwa. Celem jest dywersyfikacja

działalności gospodarczej i poprawa możliwości zatrudnienia,
• Odnowa i rozwój wsi – wsparcie inwestycyjne przyznawane
jest na realizację projektów związanych z zagospodarowaniem
przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową
i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
wsi oraz podniesieniem atrakcyjności turystycznej obszarów
wiejskich. Działanie to tworzy warunki dla rozwoju społecznoekonomicznego obszarów wiejskich i aktywizacji ludności
wiejskiej,
• Małe projekty – pomoc skierowana jest do wszystkich
podmiotów działających na obszarze LGD, które realizując
swoje projekty będą przyczyniać się do poprawy jakości
życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na
obszarze działania LGD.
Do końca lipca 2012 r., w wyniku ogłoszonych naborów,
złożonych zostało 237 wniosków, spośród których podpisano
100 umów na kwotę 3,1 mln zł.
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie
przykładów zrealizowanych projektów w ramach
Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy. Propozycje
zostały wybrane spośród 62 projektów, które zostały
zrealizowane (w tym 43 rozliczone) do końca lipca 2012 r.
Wybrane przykłady projektów zostały podzielone
na siedem grup: inwestycje w infrastrukturę turystyczną
i rekreacyjną, inwestycje w infrastrukturę kulturalną,
zachowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego
i przyrodniczego, działania informacyjne i promocyjne,
warsztaty i imprezy nawiązujące do dziedzictwa
kulturowego i historycznego oraz aktywizujące
społeczność lokalną, warsztaty i imprezy o charakterze
edukacyjnym, warsztaty i imprezy o charakterze
sportowo-rekreacyjnym.
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Tytuł projektu:
ZAKUP NOWOCZESNEGO WYPOSAŻENIA DLA FIRMY
ORGANIZUJĄCEJ SPŁYWY KAJAKOWE
Beneficjent:
Sławomir Napiórkowski „Superkajak”
GMINA PRZECHLEWO

inwestycje

w infrastrukturę rekreacyjną
i turystyczną

Działanie:
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Koszt całkowity realizacji projektu: 136 640,00 zł
Kwota dofinansowania: 56 000,00 zł
Okres realizacji projektu: 07.05.2010-31.12.2010 r.
Cel operacji:
Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy Superkajak,
poprzez zakup nowoczesnego sprzętu oraz stworzenie
dodatkowego miejsca pracy.
Realizacja operacji:
• Zakupiono 55 kajaków dwuosobowych wraz z osprzętem
(wiosłami oraz kamizelkami asekuracyjnymi).
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Tytuł projektu:
OZNAKOWANIE OBSZARU NATURA 2000 „JEZIORO
DYMNO” I TURYSTYCZNE ZAGOSPODAROWANIE
DZIKIEJ PLAŻY NAD JEZIOREM DYMNO W KOCZALE

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 20 777,36 zł
Kwota dofinansowania: 11 872,49 zł

Beneficjent: Gmina Koczała

Tytuł projektu:
BUDOWA PLACU ZABAW W CZARNOSZYCACH

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 56 015,59 zł
Kwota dofinansowania: 17 900,00 zł

Beneficjent: Gmina Człuchów

Okres realizacji projektu: 12.10.2010-15.12.2011 r.

GMINA CZŁUCHÓW
Okres realizacji projektu: 12.10.2010-25.09.2011 r.

GMINA KOCZAŁA

Cel operacji:
Zaspokojenie potrzeb w zakresie bezpiecznego spędzania
wolnego czasu przez dzieci oraz podniesienie jakości
i atrakcyjności przestrzeni terenów wiejskich poprzez
budowę placu zabaw, co wpłynie na wzrost miejsc
rekreacji i turystyki na terenach wiejskich.

Cel operacji:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Koczała
w oparciu o walory przyrodniczo-krajobrazowe
obszaru Natura 2000 „Jezioro Dymno” i małą infrastrukturę
turystyczną.
Realizacja operacji:
• Zagospodarowano dziką plażę poprzez zamontowanie 3 drewnianych stołów z ławeczkami oraz ustawienie
drewnianej wiaty z ławeczkami i miejscem na ognisko,
• ustawiono 4 tablice informacyjno-edukacyjne.
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Realizacja operacji:
• Zakupiono i zamontowano gotowe elementy placu
zabaw (m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową,
huśtawki na sprężynie),
• ustawiono ławki,
• ogrodzono teren.
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Realizacja operacji:
• Doposażono plac zabaw poprzez zakup i montaż
zestawu zabawowego ze zjeżdżalnią, drabinki, ścianki
linowej i wspinaczkowej, bujaka oraz trzech równoważni,
• zamontowano 14 ławek oraz dwa komplety parkowych
stołów z ławeczkami,
• ustawiono 2 tablice z regulaminem.

Tytuł projektu:
DOPOSAŻENIE PLACU ZABAW NA OSIEDLU
MIESZKANIOWYM W KOCZALE
Beneficjent: Gmina Koczała
GMINA KOCZAŁA

Tytuł projektu:
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ W STAREJ WIŚNIEWCE

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 24 800,00 zł
Kwota dofinansowania: 16 786,00 zł

Beneficjent: Stowarzyszenie dla Rozwoju
Starej Wiśniewki i okolic „Gromada”

Okres realizacji projektu: 23.05.2011-23.09.2011 r.

GMINA ZAKRZEWO

Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości
poprzez stworzenie miejsca umożliwiającego
zorganizowanie spotkań miejscowej ludności.
Realizacja operacji:
• Wybudowano wiatę rekreacyjną o powierzchni 112m2.
Ze środków Funduszu Sołeckiego wiata została
uzupełniona o polbruk, kominek i stoły.

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 29 392,94 zł
Kwota dofinansowania: 16 739,85 zł
Okres realizacji projektu: 12.10.2010-25.09.2011 r.
Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców Koczały poprzez
udostępnienie młodszym dzieciom i ich rodzicom
dobrze wyposażonego i bezpiecznego placu zabaw
umożliwiającego rekreację na świeżym powietrzu.
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Tytuł projektu:
BUDOWA WIATY IMPREZOWEJ PRZY WIEJSKIM DOMU
KULTURY W SYPNIEWIE

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 41 910,03 zł
Kwota dofinansowania: 21 900,00 zł

Beneficjent: Ośrodek Kultury

Okres realizacji projektu: 12.10.2010-25.09.2011 r.
GMINA JASTROWIE

Cel operacji:
Stworzenie warunków mieszkańcom wsi Sypniewo
do organizacji imprez kulturalno-rekreacyjnych poprzez
rozbudowę zaplecza plenerowego Wiejskiego Domu
Kultury.

Tytuł projektu:
REMONT INFRASTRUKTURY TWORZĄCEJ
CENTRUM WSI LIPKA

Realizacja operacji:
• Wybudowano drewnianą wiatę,
• utwardzono teren poprzez ułożenie polbruku,
• zrekultywowano istniejący trawnik,
• zakupiono i zamontowano metalowy płot.

Beneficjent: Gmina Lipka
GMINA LIPKA

Realizacja operacji:
• Wybudowano wiatę imprezową o powierzchni 97 m2.

Działanie:
Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 68 854,53 zł
Kwota dofinansowania: 43 385,00 zł
Okres realizacji projektu: 21.07.2010-31.05.2012 r.
Cel operacji:
Poprawa jakości i dostępności do miejsc rekreacji, estetyki
miejscowości Lipka, a zarazem umożliwienie kontaktów
międzyludzkich i promocja Gminy Lipka poprzez remont
infrastruktury tworzącej centrum wsi Lipka.
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Tytuł projektu:
ROZWIJANIE INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ
I REKREACYJNEJ POPRZEZ UTWORZENIE PLACU
ZABAW

Realizacja operacji:
• Zakupiono i zamontowano elementy placu zabaw:
łódkę ze ślizgawką, bujak na sprężynie, huśtawkę
podwójną, piaskownicę, huśtawkę wagową, karuzelę,
• ustawiono 6 stołów z ławkami,
• ustawiono ogrodzenie,
• dosadzono rośliny.

Beneficjent: Cukiernia Angelika Józef Berendt
GMINA DEBRZNO

Tytuł projektu:
BUDOWA WIATY REKREACYJNEJ PRZY REMIZIE OSP
W PIETRZYKOWIE

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 35 588,85 zł
Kwota dofinansowania: 17 999,99 zł

Beneficjent: Gmina Koczała

Okres realizacji projektu: 02.06.2011-18.06.2012 r.

GMINA KOCZAŁA

Cel operacji:
Poprawa życia mieszkańców sołectwa Pietrzykowo
poprzez wybudowanie wiaty umożliwiającej wypoczynek
i rekreację na świeżym powietrzu oraz sprzyjającej
integracji lokalnej społeczności.
Realizacja operacji:
• Wybudowano drewnianą wiatę z 7 ławkami i miejscem
na ognisko,
• wytyczono ścieżkę prowadzącą do wiaty i ustawiono
wzdłuż niej 4 ławki i 2 kosze na śmieci.
Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 23 916,78 zł
Kwota dofinansowania: 14 016,01 zł

W realizacje projektu zaangażowali sie mieszkańcy
sołectwa, którzy nieodpłatnie uporządkowali teren wokół
wiaty i ścieżki, wycięli zakrzaczenia
i uprzątnęli znajdujące się tam śmieci.

Okres realizacji projektu: 06.06.2011-25.10.2011 r.
Cel operacji:
Uatrakcyjnienie miejsca do rekreacji mieszkańców
i zwiększenie walorów turystycznych poprzez stworzenie
miejsca do odpoczynku i zabawy dla dzieci nad samym
jeziorem.
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Działanie: Małe projekty

Tytuł projektu:
MIEJSCE ODPOCZYNKU I REKREACJI W ZAMARTEM
– ZAKUP I MONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ
INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

Koszt całkowity realizacji projektu: 24 788,90 zł
Kwota dofinansowania: 13 698,09 zł

Beneficjent: Gmina Kamień Krajeński

Okres realizacji projektu: 22.12.2011-30.06.2012 r.

GMINA KAMIEŃ
KRAJEŃSKI

Cel operacji:
Zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Kamień
Krajeński poprzez utworzenie w ciągu roku ogólnodostępnego miejsca odpoczynku i rekreacji w pobliżu
miejsca zabytkowego.

Tytuł projektu:
ZAKUP KAJAKÓW WRAZ Z OSPRZĘTEM
DO WYPOŻYCZALNI SPRZĘTU PŁYWAJĄCEGO
NAD JEZIOREM SZCZYTNO W RZECZENICY

Realizacja operacji:
• Zakupiono 10 kajaków wraz z osprzętem (wiosłami
oraz kamizelkami asekuracyjnymi).

Beneficjent: „Szczepan” L.J. Szczepańscy
i M.Z. Szczepańscy Spółka Jawna
GMINA RZECZENICA

Realizacja operacji:
• Ustawiono stoły rekreacyjne, w tym stoliki do gry
w szachy i w chińczyka,
• zamontowano tablice informacyjne prezentujące walory
turystyczne gminy oraz historię zespołu klasztornego
w Zamartem,
• ustawiono kosze na śmieci.
Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 26 691,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 06.02.2012-24.05.2012 r.
Cel operacji:
Rozwój turystyki oraz rekreacji nad Jeziorem Szczytno
poprzez poszerzenie oferty wypożyczalni sprzętu
pływającego w Rzewnicy o wynajem kajaków wraz
z osprzętem.
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Tytuł projektu:
DOPOSAŻENIE PLACÓW SPORTOWO-REKREACYJNYCH
NA TERENIE GMINY RZECZENICA
Tytuł projektu:
ZAKUP SPRZĘTU SPORTOWO-REKREACYJNEGO
ORAZ STWORZENIE WYPOŻYCZALNI ROWERÓW
I KIJÓW NORDIC WALKING NAD JEZIOREM KOŃSKIM
W PRZECHLEWIE

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 26 602,59 zł
Kwota dofinansowania: 15 139,68 zł

Beneficjent: Gmina Rzeczenica
GMINA RZECZENICA

Okres realizacji projektu: 05.12.2011-25.05.2012 r.
Beneficjent: Gmina Przechlewo
Cel operacji:
Podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Przechlewo
i rozwój turystyki poprzez zakup sprzętu sportoworekreacyjnego i stworzenie wypożyczalni rowerów
i kijów nordic walking.

GMINA PRZECHLEWO

Realizacja operacji:
• Stworzono wypożyczalnię rowerów i kijów nordic
walking poprzez zakup 10 par kijków nordic walking,
10 rowerów wraz z zapięciem, 10 kasków oraz 10 wieszaków do przechowywania rowerów,
• utworzono siłownię zewnętrzną nad Jeziorem Końskim
składającą się z 6 urządzeń do ćwiczeń.

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 16 790,10 zł
Kwota dofinansowania: 9 627,87 zł
Okres realizacji projektu: 02.06.2011-22.02.2012 r.
Cel operacji:
Wzrost atrakcyjności turystycznej gminy Rzeczenica
poprzez poprawę oferty rekreacyjnej i oferty spędzania
wolnego czasu dla turystów odwiedzających gminę
i wyposażenie w tym celu placów sportowo-rekreacyjnych.
Realizacja operacji:
• Zakupiono 6 betonowych stołów do ping-ponga
i zamontowano je na placach sportowo-rekreacyjnych
w sześciu sołectwach na terenie Gminy Rzeczenica.
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Tytuł projektu:
„LEW ALEKSANDER PRZEDSTAWIA SWOICH PRZYJACIÓŁ”
– OZNAKOWANIE ŚCIEŻKI EDUKACYJNO-REKREACYJNEJ
BIEGNĄCEJ PRZEZ OGRÓD ZOOLOGICZNY CANPOL

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 49 249,20 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Beneficjent: „Odejewski-Odan” Sp. z o.o.

Okres realizacji projektu: 12.01.2012-25.05.2012 r.
Cel operacji:
Poprawa oferty spędzania czasu wolnego przez
mieszkańców LGD, a także podniesienie atrakcyjności
ogrodu zoologicznego Canpol dla turystów poprzez
oznakowanie ścieżki edukacyjno-rekreacyjnej biegnącej
przez ZOO.

GMINA CZŁUCHÓW

Tytuł projektu:
ZAKUP WYPOSAŻENIA DO BUDYNKU ZAPLECZA
SPORTOWEGO W GLĘDOWIE

Realizacja operacji:
• Wyposażono budynek zaplecza sportowego w sprzęt
do ćwiczeń (m.in. bieżnię elektryczną, rower treningowy,
atlas wielofunkcyjny, ławkę skośną do brzuszków).

Beneficjent: Gmina Człuchów
GMINA CZŁUCHÓW

Realizacja operacji:
• Stworzono ścieżkę edukacyjno-rekreacyjną poprzez
wykonanie i zamontowanie 26 tablic informacyjnoedukacyjnych.

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 39 975,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 750,00 zł
Okres realizacji projektu: 01.06.2011-19.03.2012 r.
Cel operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej oraz
zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie spędzania
wolnego czasu poprzez zakup wyposażenia do budynku
zaplecza sportowego, co wpłynie na wzrost miejsc
rekreacji i turystyki na terenach wiejskich.
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Tytuł projektu:
URZĄDZENIE LETNIEJ CZYTELNI I ZAGOSPODAROWANIE
PLACU PRZY GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W KOCZALE
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Koczale
GMINA KOCZAŁA

inwestycje

w infrastrukturę kulturalną

Cel operacji:
Stworzenie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców
Gminy Koczała poprzez urządzenie letniej czytelni
i zagospodarowanie placu przy Gminnej Bibliotece
Publicznej w Koczale.

Działanie: Małe projekty

Realizacja operacji:
• Wykonano i zamontowano stalową wiatę wyposażoną
w 4 drewniane stoły i 10 ławek parkowych,
• ustawiono pergolę i 4 kraty ogrodowe,
• posadzono krzewy iglaste i pnącza,
• zorganizowano zajęcia dla dzieci pod hasłem
„Poznajmy swój region”.

Koszt całkowity realizacji projektu: 22 668,35 zł
Kwota dofinansowania: 13 040,09 zł
Okres realizacji projektu: 14.12.2009-21.06.2011 r.
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Tygodnik Człuchowski nr 11, str. 15

Działanie:
Małe projekty

Tytuł projektu:
MULTIMEDIALNE CENTRUM INFORMACJI
W MIEJSKO-GMINNEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ
W KAMIENIU KRAJEŃSKIM
Tytuł projektu:
BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BARKOWIE

Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 347 054,16 zł
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Beneficjent:
Gmina Człuchów

Okres realizacji projektu: 06.04.2011-15.12.2011 r.

Koszt całkowity realizacji projektu: 18 327,27 zł
Kwota dofinansowania: 10 406,00 zł

Beneficjent: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Krajeńskim

Okres realizacji projektu: 06.05.2011-22.06.2011 r.
Cel operacji:
Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez
umożliwienie bezpłatnego korzystania z internetu oraz
sprzętu składającego się na Multimedialne Centrum
Informacji.

GMINA KAMIEŃ
KRAJEŃSKI

GMINA CZŁUCHÓW
Cel operacji:
Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz stworzenie
warunków sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych poprzez budowę świetlicy wiejskiej
w Barkowie.

Realizacja operacji:
• Zakupiono 5 zestawów komputerowych, 5 kamer
internetowych, 5 zestawów słuchawek, urządzenie
wielofunkcyjne, projektor oraz ekran do projektora.

Realizacja operacji:
• Wybudowano budynek świetlicy wiejskiej o powierzchni
użytkowej 197,72 m2,
• wyposażono salę spotkań w stoły i krzesła, a kuchnię
w meble kuchenne i sprzęt AGD,
• utwardzono teren przed świetlicą.

Dziennik Człuchowski z 01.07.2011 r., str. 15
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Tytuł projektu:
ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z WYPOSAŻENIEM W MIEJSCOWOŚCI RACINIEWO

Okres realizacji projektu: 25.07.2011-17.08.2011 r.
Cel operacji:
• Podniesienie standardu i jakości świadczonych usług
kulturalnych, turystycznych i społecznych poprzez
stworzenie warunków do organizowania i prowadzenia
tej działalności,
• rozwój tożsamości społecznej i ukierunkowanie
aktywności społeczności wiejskiej poprzez rozbudowę
świetlicy wiejskiej na terenie miejscowości Raciniewo.

Beneficjent: Czarneńskie Centrum Kultury
GMINA CZARNE

Realizacja operacji:
• Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
• wykonano ocieplenie i nową elewację budynku,
• wykonano instalacje grzewczą i wodno-kanalizacyjną,
• pomalowano ściany,
• dobudowano sanitariaty,
• przebudowano zaplecze świetlicy,
• świetlicę wyposażono w meble, sprzęt audiowizualny
i nagłośnieniowy.

Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 155 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 95 286,00 zł

Tytuł projektu:
REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W BRZEZIU I GWIEŹDZINIE
Beneficjent: Gmina Rzeczenica
GMINA RZECZENICA

Cel operacji:
Poprawa kulturalnej oferty spędzania czasu wolnego
poprzez remont świetlic wiejskich.
Realizacja operacji:
• Wymieniono stolarkę okienną i drzwiową,
• pomalowano ściany,
• wykonano roboty elektryczne i dekarskie,
• wymieniono posadzki,
• wyremontowano c.o.,
• odnowiono elewację.

Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 428 612,03 zł
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Tygodnik Człuchowski nr 16, str. 14

Okres realizacji projektu: 26.07.2010-14.12.2011 r.
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Tytuł projektu:
UTWORZENIE KLUBU OD MALUCHA DO SENIORA
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ W JASTROWIU

Realizacja operacji:
• Odświeżono pomieszczenie poprzez położenie gładzi
na ścianach i ich pomalowanie,
• zakupiono wyposażenie klubu – stoliki, pufy dla dzieci,
fotele, tablicę interaktywną, laptopa, gry interaktywne,
odtwarzacze CD, audiobooki, gry planszowe.

Beneficjent:
Ośrodek Kultury

Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Tytuł projektu:
ZAKUP SCENY MOBILNEJ WRAZ Z OŚWIETLENIEM,
SŁUŻĄCEJ PRZEDSIĘWZIĘCIOM ZWIĄZANYM
Z KULTYWOWANIEM TRADYCJI SPOŁECZNOŚCI
GMINY LIPKA

Koszt całkowity realizacji projektu: 126 832,50 zł
Kwota dofinansowania: 86 200,00 zł

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury w Lipce

GMINA JASTROWIE

Okres realizacji projektu: 13.02.2012-30.06.2012 r.
Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców, zaspokajanie
rosnących potrzeb ludności, a zarazem umożliwienie
realizacji przedsięwzięć związanych z kultywowaniem
tradycji społeczności Gminy Lipka poprzez zakup sceny
mobilnej.					

GMINA LIPKA

Realizacja operacji:
• Zakupiono scenę mobilną wraz z oświetleniem.

Działanie:
Małe projekty

Zakup sceny mobilnej dał możliwość organizowania
eventów w miejscach nie posiadających infrastruktury
technicznej, co do tej pory uniemożliwiało organizację
tego typu przedsięwzięć.

Koszt całkowity realizacji projektu: 21 205,67 zł
Kwota dofinansowania: 12 289,48 zł
Okres realizacji projektu: 31.05.2011-25.02.2012 r.
Cel operacji:
Rozwijanie aktywności społeczności gminy Jastrowie
poprzez modernizację i wyposażenie pomieszczenia
biblioteki jako miejsca do efektywnego spędzania
wolnego czasu.
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Tytuł projektu:
REMONT ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SAMBORSKU
Beneficjent:
Ośrodek Kultury
GMINA JASTROWIE

• zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży.

Tytuł projektu:
KOMPUTER MÓJ PRZYJACIEL – WYPOSAŻENIE ŚWIETLIC
WIEJSKICH GMINY DEBRZNO W SPRZĘT KOMPUTEROWY
ORAZ ORGANIZACJA WARSZTATÓW KOMPUTEROWYCH

Realizacja operacji:
• Zakupiono 10 zestawów komputerowych oraz
4 notebooki do 7 świetlic wiejskich Gminy Debrzno.

Beneficjent:
Miasto i Gmina Debrzno
GMINA DEBRZNO

Działanie:
Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 106 897,23 zł
Kwota dofinansowania: 69 766,00 zł
Okres realizacji projektu: 28.09.2011-28.06.2012 r.
Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców wsi poprzez
stworzenie przyjaznego miejsca spędzania wolnego czasu,
co przyczyni się do rozwoju tożsamości i zachowania
dziedzictwa kulturowego lokalnej społeczności.
Realizacja operacji:
• Wymieniono dach i podłogi,
• pomalowano ściany,
• zagospodarowano plac przy świetlicy,
• ułożono chodnik.
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Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 23 592,36 zł
Kwota dofinansowania: 12 971,93 zł
Okres realizacji projektu: 30.09.2010-23.12.2010 r.
Cel operacji:
• Wzrost kompetencji mieszkańców w zakresie obsługi
komputera,
• wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży
objętej pomocą społeczną,
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Tytuł projektu:
REWALORYZACJA PARKU HISTORYCZNEGO W BIŃCZU
– WYKONANIE PRAC UZUPEŁNIAJĄCYCH

Działanie: Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 142 323,61 zł
Kwota dofinansowania: 84 815,00 zł

Beneficjent: Gmina Czarne
Okres realizacji projektu: 27.04.2011-25.10.2011 r.
GMINA CZARNE
Cel operacji:
• Poprawa warunków i jakości życia na wsi poprzez
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych
mieszkańców wsi Bińcze,
• promocja wsi Bińcze,
• zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszaru,
• wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Czarne.

zachowanie

Realizacja operacji:
• Przeprowadzono prace pielęgnacyjne istniejącej zieleni,
• oczyszczono staw,
• wykonano nawierzchnię dróg pieszych, alejki gruntowe
oraz elementy małej architektury,
• posadzono drzewa i krzewy,
• posiano trawniki parkowe,
• wyposażono teren w ławki wypoczynkowe.

dziedzictwa historycznego,
kulturowego i przyrodniczego
- renowacja obiektów

2
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turystycznej Gminy Koczała poprzez odnowienie elewacji
zewnętrznych ściany południowej, wschodniej i zakrystii
zabytkowego kościoła parafialnego p.w. Narodzenia
N.M.P. w Koczale.

Tytuł projektu:
ODNOWIENIE ELEWACJI ZEWNĘTRZNYCH ŚCIANY
POŁUDNIOWEJ, WSCHODNIEJ I ZAKRYSTII
ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO
P.W. NARODZENIA N.M.P. W KOCZALE

Realizacja operacji:
• Oczyszczono ściany południową, wschodnią i zakrystii,
• uzupełniono ubytki w ceglanym licu i spionowaniu,
• naprawiono lub wymieniono tynki w miejscach
otynkowanych,
• pomalowano i poddano hydrofobizacji ściany.

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia N.M.P.
GMINA KOCZAŁA

Działanie:
Odnowa i rozwój wsi
Koszt całkowity realizacji projektu: 97 935,63 zł
Kwota dofinansowania: 73 451,00 zł
Okres realizacji projektu: 27.07.2010-25.11.2011 r.
Cel operacji:
Zachowanie obiektu dziedzictwa kulturowego oraz
poprawa estetyki wsi i zwiększenie atrakcyjności

Tygodnik Człuchowski nr 28, str. 15
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Działanie: Małe projekty

Tytuł projektu:
REMONT ELEWACJI ORAZ DACHU BUDYNKU
MIESZKALNEGO W OKONKU
PRZY UL. NIEPODLEGŁOŚCI 49

Koszt całkowity realizacji projektu: 54 270,57 zł
Kwota dofinansowania: 24 000,00 zł

Beneficjent: Wspólnota Mieszkaniowa
ul. Niepodległości 49 w Okonku

Okres realizacji projektu: 06.06.2012-25.08.2012 r.
Cel operacji:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego miejscowości Okonek poprzez wykonanie
remontu elewacji i dachu jednego budynku zabytkowego
położonego w Okonku przy ul. Niepodległości 49.

GMINA OKONEK

Realizacja operacji:
• Przeprowadzono remont elewacji frontowej oraz remont
i termomodernizację elewacji szczytowej,
• wykonano prace remontowe dachu związane
z wymianą i wzmocnieniem konstrukcji nośnej dachu
oraz wymianą orynnowania,
• przemurowano kominy wykonując je z pełnej cegły
klinkierowej,
• wymieniono bramę i drzwi w elewacji frontowej,
• wyremontowano balkon w elewacji frontowej.

34

działania

informacyjne i promocyjne
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Tytuł projektu:
INFORMATOR TURYSTYCZNY PROMUJĄCY WALORY
NATURALNE – JEZIORA I RZEKI OBEJMUJĄCE OBSZAR
LGD NASZYJNIK PÓŁNOCY
Beneficjent: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka
Pojezierze Krajeńskie

tego obszaru poprzez opracowanie, zredagowanie,
wydanie oraz udostępnienie informatora turystycznego
na całym obszarze LGD.

Tytuł projektu:
OZNAKOWANIE I PROMOCJA ATRAKCJI TURYSTYCZNYCH
GMINY RZECZENICA

Realizacja operacji:
• Opracowano i wydano informator turystyczny promujący
walory przyrodniczo-krajobrazowe obszaru.

Beneficjent:
Gmina Rzeczenica

Realizacja operacji:
• Wykonano i zamontowano 26 tablic promocyjnoinformacyjnych,
• uruchomiono stronę internetową promującą miejsca
atrakcyjne turystycznie.

GMINA RZECZENICA

GMINA DEBRZNO

Działanie:
Małe projekty

Działanie:
Małe projekty

Koszt całkowity realizacji projektu: 14 467,50 zł
Kwota dofinansowania: 8 348,20 zł

Koszt całkowity realizacji projektu: 8 727,40 zł
Kwota dofinansowania: 6 109,18 zł

Okres realizacji projektu: 12.10.2010-16.09.2011 r.
Okres realizacji projektu: 10.05.2011-14.10.2011 r.
Cel operacji:
Wzrost atrakcyjności turystycznej Gminy Rzeczenica
oraz zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego poprzez oznakowanie i opisanie atrakcji
turystycznych oraz zabytków znajdujących się na terenie
gminy.

Cel operacji:
Umożliwienie mieszkańcom obszaru LGD Naszyjnik
Północy oraz przyjezdnym turystom poznania walorów
naturalnych jezior i rzek znajdujących się na terenie

36

Tygodnik Człuchowski nr 27, str. 14

37

Tytuł projektu:
ROZWIJANIE AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ
POPRZEZ PROMOCJĘ LOKALNEJ TWÓRCZOŚCI
KULTURALNEJ Z WYKORZYSTANIEM LOKALNEGO
DZIEDZICTWA – KONCERTOWANIE NA OBSZARZE
FUNDACJI LGD - NASZYJNIK PÓŁNOCY

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 11 001,42 zł
Kwota dofinansowania: 7 001,91 zł
Okres realizacji projektu: 14.12.2009-22.12.2010 r.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna Łąkie

Cel operacji:
Promocja lokalnej twórczości oraz poprawa oferty
spędzania wolnego czasu dla mieszkańców LGD poprzez
zorganizowanie oraz przeprowadzenie 3 koncertów
zespołu mandolinowego Frygi w 3 miejscowościach
leżących na terenie LGD Naszyjnik Północy.

GMINA LIPKA

warsztaty i imprezy

Realizacja operacji:
• Zakupiono 30 strojów dla członków Harcerskiego
Zespołu Mandolinowego FRYGI,
• przeprowadzono 3 koncerty w miejscowościach:
Jastrowie, Człuchów, Lipka.

nawiązujące do dziedzictwa
historycznego i kulturowego
oraz aktywizujące
społeczność lokalną

2
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Dziennik Człuchowski z 12.08.2011 r., str. 18

Działanie: Małe projekty

Tytuł projektu:
ORGANIZACJA IMPREZY PLENEROWEJ
– „RZEWNICKA SZANTIADA”

Koszt całkowity realizacji projektu: 20 831,91 zł
Kwota dofinansowania: 12 800,00 zł

Beneficjent: Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki
i Rekreacji w Rzeczenicy

Okres realizacji projektu: 12.10.2010-25.08.2011 r.

GMINA RZECZENICA

Cel operacji:
Poprawa oferty kulturalnej skierowanej do mieszkańców
Gminy Rzeczenica, stworzenie regionalnego produktu
kulturalnego oraz promocja lokalnych walorów
turystycznych poprzez organizację imprezy szantowofolkowej – „Rzewnicka Szantiada”.
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Dziennik Człuchowski z 19.08.2011 r., str. 13

Realizacja operacji:
Zorganizowano:
• kiermasz handlowy,
• stoiska gastronomiczne,
• stoiska promocyjne,
• koncert lokalnej grupy folklorystycznej,
• koncert zespołu folkowego,
• koncert dwóch zespołów szantowych.
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Tytuł projektu:
ZIEMNIAK W KUCHNI WIELU REGIONÓW – WARSZTATY
KULINARNE DLA KGW I SOŁECTW Z TERENU DZIAŁANIA
LGD NASZYJNIK PÓŁNOCY

i przyjaźni uczestników projektu, a tym samym wymiana
doświadczeń, tradycji kulinarnej,
• budowanie świadomości kulturowej poprzez
przybliżenie wątku historycznego i przyrodniczego,
ukazanie bogatego zastosowania typowych produktów
w potrawach kulinarnych,
• poprawa oferty spędzania wolnego czasu,
• wspólne działanie i aktywizacja mieszkańców 11 gmin
LGD Naszyjnik Północy,
• zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego
i historycznego.

Beneficjent:
Gmina Czarne
GMINA CZARNE

Tytuł projektu:
XXVII KRAJEŃSKI FESTYN KULTURALNY
PN. „NOC ŚWIĘTOJAŃSKA NA KRAJNIE”
– KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI
ORAZ PROMOCJA TWÓRCZOŚCI KULTURALNEJ

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 17 857,93 zł
Kwota dofinansowania: 10 285,00 zł

Beneficjent:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim

Okres realizacji projektu: 14.12.2009-16.12.2010 r.
Cel operacji:
Poprawa oferty kulturalnej dla mieszkańców, kultywowanie
miejscowych tradycji kulinarnych i obrzędów oraz
podniesienie jakości życia mieszkańców.

GMINA KAMIEŃ
KRAJEŃSKI

Realizacja operacji:
• Zakupiono wyposażenie kuchenne do świetlicy wiejskiej
w Sokolu,
• zorganizowano warsztaty kulinarne i biesiadę.

Realizacja operacji:
• Zorganizowano i przeprowadzono festyn kulturalny,
na który składały się: przemarsz korowodu sobótkowego,
występy zespołów folklorystycznych, obrzęd puszczania
wianków, wystawa plastyczna rzeźbiarza, degustacje
potraw krajeńskich, stoiska twórców ludowych, zabawy
interakcyjne dla dzieci.

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 28 175,69 zł
Kwota dofinansowania: 15 157,31 zł
Okres realizacji projektu: 15.09.2010-25.10.2010 r.
Cel operacji:
• Integracja środowiska wiejskiego z terenu LGD Naszyjnik
Północy,
• umożliwienie nawiązania znajomości, kontaktów
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Tytuł projektu:
WARSZTATY „NAUKA I PROMOCJA TRADYCJI PISANIA
IKON I MALOWANIA OBRAZÓW”
Beneficjent: Parafia Greckokatolicka p.w. Podwyższenia
Krzyża Pańskiego w Międzyborzu

Realizacja operacji:
• Zorganizowano dziesięciodniowe warsztaty pn. „Nauka
i promocja tradycji pisania ikon i malowania obrazów”,
• zorganizowano trzy dziesięciodniowe wystawy
poplenerowe w świetlicy wiejskiej w Międzyborzu,
w Gminnym Ośrodku Kultury w Rzeczenicy oraz Domu
Ukraińskim przy Cerkwi Greckokatolickiej w Człuchowie.

Działanie:
Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 31 779,35 zł
Kwota dofinansowania: 17 900,00 zł
Okres realizacji projektu: 12.10.2010-22.09.2011 r.
Cel operacji:
Podniesienie jakości życia oraz zachowanie dziedzictwa
przyrodniczego i kulturowego poprzez organizację
warsztatów z pisania ikon i malowania obrazów dla dzieci
i młodzieży z Gmin Rzeczenica i Człuchów. Poprawa oferty
spędzania wolnego czasu podczas wakacji, integracja
młodzieży różnych kultur, zachowanie oraz poznanie
wschodniej tradycji pisania i malowania ikon, a także
projektowanie w otaczającej nas przestrzeni.

44

Dziennik Człuchowski z 22.07.2001 r., str. 2

GMINA RZECZENICA

Tytuł projektu:
DZIAŁANIA EDUKACYJNE SZANSĄ NA PODNIESIENIE
ŚWIADOMOŚCI WPŁYWU MIESZKAŃCÓW
NA ROZWÓJ OBSZARU LGD NASZYJNIK PÓŁNOCY
ORAZ ZWIĘKSZENIE UMIEJĘTNOŚCI PISANIA WNIOSKÓW
I REALIZACJI PROJEKTÓW

Działanie: Małe projekty

Beneficjent: Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Miasta
i Gminy Debrzno”

Cel operacji:
Podniesienie świadomości i wyposażenie lokalnej
społeczności w wiedzę i umiejętności z zakresu budowania
partnerskiej współpracy i realizacji projektów, które
przełożą się na poprawę sytuacji społeczno-gospodarczej
obszaru oraz wzrost jakości życia mieszkańców.

Koszt całkowity realizacji projektu: 23 954,65 zł
Kwota dofinansowania: 14 491,08 zł
Okres realizacji projektu: 01.02.2011-15.05.2011 r.

GMINA DEBRZNO

warsztaty i imprezy

Realizacja operacji:
• Zorganizowano 2 cykle szkoleniowe, składające się
z 5 modułów: treningu umiejętności interpersonalnych,
treningu rozwoju osobistego, szkolenia „Dobre praktyki
w teorii i praktyce”, szkolenia „Zasady tworzenia projektu
i pisania wniosku w teorii i praktyce”, szkolenia „Budowanie
modelu współpracy i partnerstwa”,
• zorganizowano dwie wizyty studyjne do LGD Bory
Tucholskie oraz LGD Sandry Brdy.

o charakterze edukacyjnym

2
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Tytuł projektu:
PLENER INTERDYSCYPLINARNY
PN. „DOM DUSZY MOJEJ” – ARCHITEKTURA SAKRALNA
I WALORY KRAJOBRAZOWE ZIEMI CZARNEŃSKIEJ
W TRZECH ASPEKTACH: MALARSKIM, RZEŹBIARSKIM,
FOTOGRAFICZNYM

Tygodnik Człuchowski nr 8, str. 9

Beneficjent: Czarneńskie Centrum Kultury
GMINA CZARNE

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 24 585,67 zł
Kwota dofinansowania: 10 669,51 zł
Okres realizacji projektu: 26.05.2011-28.05.2011 r.

Realizacja operacji:
• Zorganizowano warsztaty dla młodzieży i dorosłych
- nieprofesjonalnych artystów w dziedzinie malarstwa,
fotografii i rzeźbiarstwa, w wyniku których powstało
19 obrazów olejnych przedstawiających obiekty sakralne
oraz pałacowe z terenu Gminy Czarne, 60 fotografii
promujących walory krajobrazowe Ziemi Czarneńskiej
oraz 5 monumentalnych rzeźb,
• zorganizowano otwartą wystawę poplenerową,
• stworzono folder poplenerowy.

Cel operacji:
Zainteresowanie młodzieży i dorosłych - nieprofesjonalnych artystów, zabytkami i walorami krajobrazowymi
Ziemi Czarneńskiej, rozwijanie ich wrażliwości estetycznych oraz zdolności plastycznych, a także wyrobienie
wśród młodego pokolenia potrzeby obcowania z kulturą
i przyrodą.
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Tygodnik Człuchowski nr 5, str. 9

Tytuł projektu:
GMINNY TURNIEJ SOŁECTW RAZEM ZDROWO,
NA SPORTOWO

Realizacja operacji:
Zorganizowano cykl imprez sportowo-rekreacyjnych:
• turniej piłki nożnej 6-osobowej,
• turniej plażowej piłki nożnej,
• festyn sportowo-rekreacyjny „Święto Ziemniaka”,
• turniej siatkówki,
• indywidualny turniej tenisa stołowego,
• halowy turniej piłki nożnej,
• rekreacyjno-sportowy turniej sołectw,
• drużynowy turniej tenisa stołowego,
• turniej siatkówki drużyn mieszanych,
• turniej siatkówki plażowej,
• festyn rekreacyjny „Dni Kamienia”.

Beneficjent:
Gmina Kamień Krajeński
GMINA KAMIEŃ
KRAJEŃSKI

warsztaty i imprezy
o charakterze
sportowo-rekreacyjnym

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 8 141,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 437,13 zł
Okres realizacji projektu: 14.12.2009-25.07.2010 r.
Cel operacji:
Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Kamień
Krajeński poprzez organizację imprez sportowych, które
wzbogacą ofertę spędzania wolnego czasu w gminie,
wpłyną na popularyzację sportu oraz zintegrują lokalną
społeczność.

2
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Tytuł projektu:
ORGANIZACJA FESTYNU RODZINNEGO POD NAZWĄ
„DNI PRZECHLEWA”
Beneficjent: Gminne Centrum Kultury w Przechlewie
GMINA PRZECHLEWO

Działanie: Małe projekty
Koszt całkowity realizacji projektu: 22 272,86 zł
Kwota dofinansowania: 12 335,55 zł
Okres realizacji projektu: 12.10.2010-22.09.2011 r.

Tygodnik Człuchowski nr 14, str. 13

Cel operacji:
Podniesienie jakości życia mieszkańców Przechlewa,
zaspokojenie ich potrzeb kulturalnych i społecznych
oraz poprawa oferty spędzania wolnego czasu poprzez
organizację imprezy rodzinnej wykorzystującej dziedzictwo
kulturowe i przyrodnicze gminy.
Realizacja operacji:
• Zorganizowano festyn rodzinny,
• przeprowadzono konkurs przyrodniczy dla dzieci,
• zorganizowano zabawę ludową,
• rozegrano mecze piłki nożnej,
• zorganizowano pokazy jazdy na nartach wodnych
oraz naukę tej dyscypliny dla chętnych.
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Działanie: Małe projekty

Tytuł projektu:
ORGANIZACJA IMPREZY PLENEROWEJ
– „RZEWNICKIE IMPRESJE MUZYCZNE”

Koszt całkowity realizacji projektu: 37 546,89 zł
Kwota dofinansowania: 17 999,00 zł

Beneficjent:
Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji
w Rzeczenicy

Okres realizacji projektu: 02.06.2011 r. – 25.07.2012 r.
Cel operacji:
Poprawa oferty kulturalnej i spędzania czasu wolnego
dla mieszkańców Gminy Rzeczenica oraz promocja
walorów przyrodniczo-turystycznych poprzez organizację
imprezy pod nazwą „Rzewnickie impresje muzyczne”.

GMINA RZECZENICA

PODSUMOWANIE
W publikacji zawarto przykłady 39 zrealizowanych
projektów w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju
dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy.
W rzeczywistości, do końca lipca 2012 r., zakończone
zostały 62 projekty na łączną kwotę dofinansowania
1,6 mln zł. Ich zakres przedstawia wykres poniżej.

Dzięki zrealizowanym dotychczas projektom na
obszarze Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy:
• urządzono 12 placów sportowo-rekreacyjnych, w tym
6 placów zabaw,
• wyposażono 6 obiektów sportowo-rekreacyjnych,
wybudowano lub wyremontowano 3 obiekty pełniące
funkcje rekreacyjne i turystyczne,
• urządzono 6 terenów rekreacyjnych,
• wyposażono 41 obiektów pełniących funkcje kulturalne,
w tym 37 świetlic wiejskich,
• wybudowano, rozbudowano lub wyremontowano
16 obiektów pełniących funkcje kulturalne, w tym
15 świetlic wiejskich,
• zagospodarowano 3 tereny przylegające do obiektów
pełniących funkcje kulturalne,
• zorganizowano 12 imprez kulturalno-rozrywkowych,
• zorganizowano 2 warsztaty nawiązujące do dziedzictwa
kulturowego i historycznego,
• zakupiono stroje dla 1 zespołu artystycznego,
• zorganizowano 14 imprez o charakterze sportoworekreacyjnym,
• zorganizowano 4 warsztaty o charakterze edukacyjnym,
• ustawiono 32 tablice informacyjne dla turystów,
• wydano 3 publikacje i stworzono 1 stronę internetową
promujące atrakcje turystyczne,
• odnowiono 2 zabytkowe budowle,
• zrewaloryzowano 1 park historyczny.

Wykres 1
Zakres tematyczny zrealizowanych projektów

Realizacja operacji:
• Zorganizowano regaty klasy optimist,
• zorganizowano koncerty: blues, reggae i rock,
• przygotowano stoiska gastronomiczne oraz stoiska
promocyjne Gminy Rzeczenica,
• zorganizowano oraz przeprowadzono kiermasz
handlowy.
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Efekty zakończonych projektów takich jak inwestycje
w infrastrukturę rekreacyjną, turystyczną i kulturalną
oraz zorganizowane imprezy kulturalno-rozrywkowe
i sportowo-rekreacyjne, pozwalają sądzić, że poprawia się
oferta spędzania czasu wolnego (kulturalna i sportowa)
dla mieszkańców LGD – Naszyjnik Północy.
Dzięki rezultatom takim jak, wybudowane lub wyremontowane obiekty pełniące funkcje rekreacyjne i turystyczne
oraz wydane publikacje i stworzone strony internetowe
promujące atrakcje turystyczne, tworzone są warunki do
rozwoju turystyki na obszarze LGD.
Realizowane projekty dotyczące odnowy zabytkowych
budowli i rewaloryzacji parków historycznych, wpływają
na zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego,
które znajduje się na tym obszarze.
Podsumowując można stwierdzić, że zrealizowane
projekty są odpowiedzią na potrzeby obszaru LGD, które
zostały zebrane i spisane w Lokalnej Strategii Rozwoju
w postaci celów, do których ma dążyć Lokalna Grupa
Działania – Naszyjnik Północy.
Wpływają one korzystnie na obszar i urzeczywistniają
jego wizję zapisaną w LSR:
Atrakcyjny obszar o czystym środowisku i znacznie
wyższej od dzisiejszej jakości życia mieszkańców,
dzięki wspólnym działaniom aktywnych społecznie
i zawodowo mieszkańców, wykorzystującym walory
kulturowo-przyrodnicze mikroregionu do rozwoju, obok
turystyki, drobnej wytwórczości i rzemiosła oraz rolnictwa
ekologicznego.

REALIZACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU DLA OBSZARU
LGD – NASZYJNIK PÓŁNOCY WG DANYCH FINANSOWYCH
Wykres 2 - Poziom wykorzystania środków w relacji
do założonych alokacji (w%)

Celem publikacji było pokazanie efektów rzeczowych wdrażanej Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru
Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik Północy, w związku
z czym pod uwagę były brane jedynie zrealizowane
projekty.
Jednak poza zakończonymi projektami na wykonanie LSR
składają się także wnioski, które są w trakcie weryfikacji
(39) oraz realizowane projekty (37), co do których możemy
posługiwać się danymi liczbowymi i finansowymi.
Na realizację LSR przyznana została kwota
9,4 mln zł. Poziomy alokacji na poszczególne działania,
w ramach których dofinansowywane są projekty,
oraz wysokość wykorzystanych środków, wg informacji
na dzień 31.07.2012 r., przedstawia tabela poniżej.

Z powyższych danych wynika, że wykorzystane zostało
54,1% dostępnej alokacji na wdrożenie Lokalnej Strategii
Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania – Naszyjnik
Północy.
Jednak poza zakończonymi projektami na wykonanie
LSR składają się także wnioski, które są w trakcie weryfikacji
(39) oraz realizowane projekty (37), co do których możemy
posługiwać się danymi liczbowymi i finansowymi.

Tabela 1
Budżet LGD z podziałem na działania Osi 4 PROW
DZIAŁANIE

ALOKACJE

WYKORZYSTANIE
ALOKACJI

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

1 167 530,00 zł

367 530,00 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

2 079 125,00 zł

1 356 282,50 zł

Odnowa i rozwój wsi

3 156 989,00 zł

1 741 385,00 zł

Małe projekty

2 993 980,00 zł

1 620 765,21 zł

cały LSR

9 397 624,00 zł

5 085 962,71 zł

Wg danych z końca lipca 2012 r., wynika, że rozdysponowanych zostało trochę ponad 5 mln zł z puli
środków przeznaczonych na wdrożenie LSR. Udział
poszczególnych działań w strukturze wykorzystanych
środków obrazuje tabela 2. Pod względem liczby
wybranych wniosków dominuje działanie „Małe
projekty”, a pod względem wartości działanie „Odnowa
i rozwój wsi”.

Stopień wykorzystania środków dla poszczególnych
działań pokazano na wykresie obok.
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Tabela 2 - Liczba operacji i wykorzystanie środków
z podziałem na działania Osi 4 PROW
DZIAŁANIE

LICZBA OPERACJI

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

5

367 530,00 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

9

1 356 282,50 zł

Odnowa i rozwój wsi

20

1 741 385,00 zł

Małe projekty

104

1 620 765,21 zł

RAZEM

138

5 085 962,71 zł

Możliwość korzystania ze środków w ramach
Wdrażania LSR determinowana jest przynależnością do odpowiedniej grupy, i tak w przypadku
działań „Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej” są to rolnicy, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – przedsiębiorcy lub osoby chcące
rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,
„Odnowa i rozwój wsi” – samorządy, kościoły, organizacje
pożytku publicznego.
Jedynie w ramach działania „Małe projekty” istnieje
możliwość równego dostępu do środków przez podmioty
ze wszystkich trzech sektorów gospodarki.
W tabeli poniżej przedstawiono udział poszczególnych sektorów w wykorzystanych środkach. Zarówno
pod względem liczby wybranych wniosków i wartości
dominuje sektor publiczny.

WYKORZYSTANE
ŚRODKI

Wykres 3 - Udział poszczególnych działań w wartości
wykorzystanych środków (w%)

Patrząc na finansową realizację LSR, widać, że
do rozdysponowania została jeszcze prawie połowa
przyznanych na ten cel środków – 4,3 mln zł.
Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy do
czerwca 2013 r. ogłaszać będzie kolejne nabory, których
efektem będą złożone wnioski, a dalej idąc zrealizowane
projekty.

Na wykresie 4 widać zdecydowaną przewagę sektora
publicznego w korzystaniu ze środków w ramach
działania „Małe projekty” – 63,4%.
Wykres 6 potwierdza tylko dominację w wykorzystaniu
środków w ramach „Małych projektów” przez
beneficjentów z sektora publicznego. Tylko w jednej
z 11 gmin dominuje sektor społeczny.

Wykres 5 - Udział poszczególnych działań w wartości wykorzystanych środków w podziale na gminy (w%)

Tabela 3 - Liczba operacji i wykorzystanie środków
w ramach działania „Małe projekty” z podziałem na sektory

Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy obejmuje
swym zasięgiem 11 gmin. Na wykresie 5 przedstawiono
jak wygląda absorpcja środków przez beneficjentów
w poszczególnych gminach.

DZIAŁANIE

LICZBA OPERACJI

WYKORZYSTANE
ŚRODKI

Publiczny

69

1 027 078,48 zł

Społeczny

22

356 566,06 zł

Gospodarczy

13

237 120,67 zł

RAZEM

104

1 620 765,21 zł

Wykres 6 - Struktura wykorzystanych środków z podziałem na sektory i gminy (w%)

Wykres 4 - Struktura wykorzystanych środków
z podziałem na sektory (w%)

Średnio na beneficjentów z jednej gminy, przypada
9,1% środków. Powyżej tej średniej jest 5 gmin, z pośród
których znacząco dominuje Gmina Lipka. Zawdzięcza
to najwyższemu procentowi środków w ramach
działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
Najwięcej środków w ramach „Odnowy i rozwoju wsi”
trafiło do Beneficjentów z Gminy Człuchów. Natomiast
w przypadku „Małych projektów” przodują wnioskodawcy
z Gminy Debrzno.
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