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Dobre praktyki
 - projekty dofinansowane w ramach 

PROW 2014-2020  
oraz w ramach PO „Rybactwo i Morze”
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Tytułem wstępu

W  Polsce kwestie dobrych praktyk są ciągle w początkowej fazie 
tworzenia, ale istnieją instytucje miedzy innymi takie jak Stowa-
rzyszenia i Lokalne Grupy Działania z powodzeniem gromadzące 
i wykorzystujące dobre praktyki. 

Aby działanie stało się dobrą praktyką trzeba je opisać i udo-
stępnić innym. Stąd zrodził się pomysł, by zgromadzić i opisać  
w jednej publikacji szereg najciekawszych i najefektywniej-
szych działań w gronie Lokalnych Grup Działania Województwa  
Zachodniopomorskiego. 

Prezentowany wachlarz dobrych praktyk zawiera zwięzły opis:
• organizacji realizującej projekt, 
• kontekstu przedsięwzięcia,
• głównego działania projektu,
• konkretnych produktów i rezultatów,
• czasu trwania projektu,
• budżetu (środki finansowe, źródła finansowania).

Przedstawione dobre praktyki posłużą głównie udoskonaleniu standardów prowadzonej działalno-
ści a także będą narzędziem podnoszenia jakości kapitału ludzkiego oraz źródłem informacji jak 
wzbogacać swoją wiedzę wykorzystując doświadczenia innych. 

Udostępnienie dobrej praktyki jest też świetnym narzędziem promocyjnym dla organizacji.

Anna Korycka-Kozioł
Kierownik biura Stowarzyszenie LGD 

„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
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Stowarzyszenie LGD 
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”
ul. Stary Rynek 6
78-520 Złocieniec
Tel. 94 372 0325
e-mail: biuro@partnerstwodrawy.pl 
www.partnerstwodrawy.pl

Stworzenie całorocznej oferty  
turystyczno-kulturalno-edukacyjnej

Przebudowa drogi powiatowej  
nr 2302Z w miejscowości Jeziorki

Celem ogólnym projektu, dofinansowanego w ramach działania „Premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej” w ra-
mach PROW 2014-2020, było stworzenie całorocznej oferty turystyczno-kulturalno-edukacyjnej jako kompleksowego 

produktu turystycznego, wykorzystującego potencjał kulturowych i przyrodniczych zasobów lokalnych 
oraz utworzenie miejsca pracy bazującego na umiejętnościach i doświadczeniu prowadzącego oraz 
utworzenie miejsca pracy dla właściciela firmy. Wykonanie domku dla gości, ścieżki przyrodniczej 
oraz remont werandy ułatwiło w znacznym stopniu prowadzenie zaplanowanych działań w firmie,  
a wszystko to z wykorzystaniem trendów w turystyce, polegających na poznawaniu własnego kra-

ju, tradycji i kultury oraz turystyki aktywnej w oparciu  
o lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe oraz umiejęt-
ności i doświadczenie prowadzącego.

Przebudowywana droga 2302z (na długości 1,114 km) wraz z drogą 2301z, która była przebudowywana w 2017 roku  
w ramach PROW 2014-2020 (na długości 3,984 km), miała na celu upłynnienie ruchu (poszerzenie jezdni, usunięcie 
znacznych deformacji i ubytków w jezdni), zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, 
poprawę stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

Poprzez realizację tego projektu zostały zaspokojone ważne potrzeby mieszkańców Jeziorek: przede wszystkim 
ułatwienie połączenia z obiektami użyteczności publicznej (kościół, świetlica wiejska, przystanek autobusowy, plac za-
baw). Operacja ta wpłynie również na rozwój gospodarczy i turystyczny tego obszaru, pobliskich terenów i gminy Tuczno.

Dzięki przebudowanej drodze nr 2302z w miejscowości Jeziorki uzyskano:
 ſ upłynnienie ruchu (poprzez usunięcie znacznych deformacji i ubytków w jezdni), 
 ſ zwiększenie bezpieczeństwa uczestników ruchu: pieszych i kołowych, 
 ſ poprawę stanu środowiska (poprawa odpływu wód opadowych, usunięcie ubytków i zastoisk wodnych).

 Beneficjent: Marek Harańczyk 
„Chata Toniego”,  Nowe Drawsko 5 
78-550 Czaplinek
biuro@chatatoniego.pl
tel. 692 932 472

Beneficjent: Powiat Wałecki

Kwota dofinansowania:

50 000,00

Kwota dofinansowania:

375 465,98
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Jaskinia –Centrum Edukacyjno-
-Przyrodnicze. Kraina Żywej Wody

Dostawa i montaż urządzeń na place zabaw 
w miejscowościach: Sienica, Dębsko, 
Pomierzyn i Stara Korytnica 
gminie Kalisz Pomorski

W ramach realizacji projektu na działanie „Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych”  
w ramach PROW 2014-2020 został stworzony projekt zagospodarowania wnętrza, stworzenie ekspozycji wraz z roz-
mieszczeniem elementów edukacyjnych opisujących część przyrody związaną z geologią, walorami rzeki Drawy, Ko-
rytnicy, Drawieńskim Parkiem Narodowym, unikatowe w skali Pomorza liczne studnie artezyjskie oraz wskazujących 
unikalne osobliwości, jak krzywy las czy ciemne niebo nad Zatomiem. 

Przeprowadzono prace remontowe mające na celu odświeżenie i przy-
gotowanie centrum zgodnie z opracowanym projektem. Powstanie innowa-
cyjnego miejsca, ukazującego ogrom walorów przyrodniczych regionu, jest 
dodatkowym elementem podwyższającym atrakcyjność turystyczną tego 
miejsca i okolic. W Jaskini powstała również kawiarenka dla uczestników za-
jęć w Centrum Edukacyjno-Przyrodniczym. Obiekt został wyposażony również  
w eksponaty podkreślające walory geologiczne oraz ukazujące procesy towarzy-
szące powstawaniu różnych form fauny i flory. Ponadto w ramach realizacji opera-
cji obiekt został wyposażony w meble oraz sprzęt multimedialny. Jaskinia stała się 
świetnym miejscem spotkań, warsztatów i prowadzonych działań edukacyjnych.

Realizacja projektu polegała na dostawie i montażu urządzeń zabawowych w miejscowościach: Sienica, Dębsko, 
Pomierzyn i Stara Korytnica w gminie Kalisz Pomorski. Od czerwca 2018 r. mieszkańcy czterech gminnych miejsco-
wości, tj. Sienicy, Dębska, Pomierzyna i Starej Korytnicy mogą cieszyć się nowymi urządzeniami zabawowymi, które 
zostały zamontowane dzięki wsparciu funduszy PROW na lata 2014-2020 w ramach działania „Budowa i przebudo-
wa niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej” .

Dzięki doposażeniu placów zabaw zostały stworzone nowe możliwości spędzania wolnego czasu, zarówno dla 
małych jak i większych dzieci. Ponadto place zabaw stały się atrakcyjnym miejscem dla dzieci i ich opiekunów.

Beneficjent: Lokalna Organizacja Turystyczna „Wokół Drawy”

Beneficjent: Gmina Kalisz Pomorski

Kwota dofinansowania:

50 000,00

Kwota dofinansowania:

196425,84
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Partnerzy projektu:
1. LGD ,,Lider Pojezierza”  z siedzibą w Barlinku, 
2. LGD „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą w Stargardzie Szczecińskim,
3. LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim” z siedzibą w Złocieńcu.

Projekt polegał na organizacji imprez promocyjno-informacyjnych przez partnerów: Stowarzyszenie LGD „Partner-
stwo Drawy z Liderem Wałeckim” z siedzibą w Złocieńcu, Stowarzyszenie „Wiejska Inicjatywa Rozwoju” z siedzibą  
w Stargardzie, Stowarzyszenie „Lider Pojezierza” z siedzibą w Choszcznie.

Projekt realizował następujące 
cele:
1. Promocja dziedzictwa kulturo-

wego na obszarach rybackim  
i obszarach akwakultury: sektora 
rybackiego, w tym prezentacja 
dobrych praktyk projektów, któ-
re otrzymały dofinansowanie ze 
środków unijnych,

2. Promocja walorów przyrodni-
czych i kulturowych obszaru 
LGD,

3. Propagowanie wykorzystania 
ryb słodkowodnych w żywieniu 
człowieka.

Opis projektu:
Organizacja imprez promocyjno-in-
formacyjcych, w ramach których 
zaprezentowane były zadania wpi-
sujące się w podane cele. Każda  
z imprez odbywających się na ob-
szarach działania wszystkich part-
nerów zawierała wiele elementów 
integracyjnych dla uczestników tych wydarzeń: liczne konkursy (kulinarne, sprawnościowe i wędkarskie), wypoczy-
nek dla dzieci i dorosłych na łonie natury. Uczestnicy ww. imprez mogli poznać tradycyjne i nowe smaki potraw z ryb 
oraz rozkoszować się smakiem wędzonej sielawy łowionej w pobliskich jeziorach.

Podczas realizacji głównej imprezy pn. „Nie siedź w domu, rusz nad wodę”, zorganizowanej przez Stowarzy-
szenie LGD „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”, mieszkańcy obszaru LGD oraz turyści przebywający nad  
j. Siecino mogli uczestniczyć w pełnym wrażeń dniu: konkursy z atrakcyjnymi nagrodami dla dużych i maluczkich, mini 
miasteczko zabaw zapewniło atrakcje dla najmłodszych, a pokaz wędzenia sielawy przyciągnął wielu smakoszy tej 
szlachetnej ryby. Projekt zrealizowany ze środków Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

Bogactwo naszych wód – promocja 
obszarów historycznie  
związanych z rybactwem

Wartość projektu: 75 082,00
(w tym dofinansowanie 71 328, 00)
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Stowarzyszenie LGD 
Stowarzyszenie „Lider Pojezierza”
ul. Aleja 1 Maja 6
74-320 Barlinek
Tel. 95 74 60 360
e-mail: lgd@liderpojezierza.pl
www.liderpojezierza.pl

Niekomercyjna Infrastruktura rekreacyjno-turystyczna  
i kulturalna, realizowana  
przez ,,Orła” Bierzwnik.

Powstanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem niezbędnym do gry 
w piłkę nożną, siatkówkę oraz koszykówkę. Zamontowanie piłkochwytów oraz zagospodarowanie terenów 
przyległych (wymiana lamp, stojak na rowery, poprawa estetyki przyległych terenów zielonych). Inwestycja 
poprawi stan infrastruktury rekreacyjnej i wypoczynkowej Gminy Bierzwnik. 

Mieszkańcy otrzymają możliwość wartościowego zagospodarowania czasu wolnego, co na pewno przy-
czyni się do wzrostu integracji i aktywizacji dzieci, młodzieży i ich rodziców.  

Jest to przykład inwestycji dla mieszkańców gminy realizowany przez Stowarzyszenie. Dzięki czemu Gmi-
na nie inwestuje środków własnych w zadanie publiczne. 

Stowarzyszenie, które składało ten wniosek realizowało już projekty w poprzedniej perspektywie.  

Całkowity koszt inwestycj: 268 000,00 zł
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Międzynarodowy projekt współpracy  
,,Jie skrend – Oni lecą”

Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy pomniku lotników litewskich S. Dariaus i S. Gireno  
w Pszczelniku. Infrastruktura pełni funkcję rekreacyjno- turystyczną przeznaczoną głównie dla turystów  
i mieszkańców, którzy korzystając z tras turystycznych (rowerowych i pieszych) przechodzących obok pomni-
ka, będą mogli odpocząć i zapoznać się ze szczególną historią tego miejsca. 

Był to międzynarodowy projekt współpracy partnerów jednego z  Polski i dwóch z Litwy. Nie jest to pierw-
szy i ostatni projekt między tymi partnerami. 

Równolegle w ramach projektu realizowane były warsztaty rzeźbiarskie w Pszczelniku k/Myśliborza  
i w Kownie oraz dziennikarskie dla młodzieży, która wcześniej brała już udział w projekcie 11 LGD w tym LGD  
 z Czech pn. Młodzieżowa Akademia Komunikacji.   

W ramach projektu powstał również wspólny album z realizacji projektu. 

Całkowity koszt projektu: 330 000,00 zł
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 ſ Zakup modułowych składanych pomostów, które mogą być przewożone i montowane podczas wydarzeń 
sportowych nad wodą na terenie LGD.

 ſ Organizowanie pokazów związanych ze sportami i turystyką wodną popularyzującą dana dyscyplinę. Przy-
kładem będzie pokaz co raz bardziej popularnego sportu jakim jest kajak polo.

 ſ Organizowanie regat żeglarskich dla grup defaworyzowanych +25 i 50+ to jeden z podstawowych zadań 
projektu. 

 ſ Młodzież dzięki pomostom będzie mogła korzystać bezpiecznie ze sprzętu pływającego. Wzmocni to wy-
mianę doświadczeń  i integracji grup związanych ze sportami wodnymi na terenie obszaru działania LGD.

 ſ Projekt skutecznie promuje turystykę i sporty  wodne oraz ułatwia kultywowanie tradycji wodniackich oraz 
propagował bezpieczne zachowania na obszarach wodnych.

 ſ Innowacyjnością projektu jest wzajemne wypożyczanie sobie segmentów na duże imprezy kulturalne – 
ogromna scena na plaży miejskiej na której odbywają się różnego rodzaju występy kulturalne, imprezy 
sportowe – boisko do gry w kajak polo, na której odbywają się mistrzostwa tej dyscypliny sportowej.   

 Projekt grantowy

300 000,00
Pomostem do wodniackiej pasji
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Stowarzyszenie LGD 
„Siła w Grupie”
ul. IV Dywizji WP 58
78-120 Gościno
Tel. 94 35 13 371
e-mail: gcagoscino@op.pl
http://www.silawgrupie.org.pl/ 

Dzięki zdobytemu doświadczeniu i umiejętności w zakresie kładzenia glazury oraz wykształceniu pla-
stycznemu Beneficjent połączy te cechy i rozpocznie prowadzenie działalności gospodarczej związanej z ręko-
dziełem – artystyczne zdobienie i układanie glazury. W głównej mierze Beneficjent zamierza wykonywać ręko-
dzieło w postaci dekoracji glazury, oraz świadczyć usługi komplementarne w postaci jej układania w mozaiki 
lub wykonywać usługi jej układania – jako usługi zapewniającej stały dochód.

Firma będzie świadczyła usługi:
 ſ Rękodzieło artystyczne – grawer – czyli zdobienie materiałów ceramicznych
 ſ Rękodzieło artystyczne – łączenie dekoracji – poprzez zdobienie materiałów, tworzenie gotowych kompozycji
 ſ Usługa układania glazury – jako usługa komplementarna do wyżej wymienionych.

W związku z tym, iż w przeważającym zakresie Beneficjent będzie pracował na gotowym materiale za-
kupionym przez inwestora (zdobienia, grawery, obróbka) który to poprzez obróbki będzie nabierał charakteru 
rękodzieła – będzie to firma produkcyjno-usługowa.

W ramach realizacji operacji zostaną zakupione:
 ſ przecinarka na wodę (profilowanie łuków, wycinanie i obróbka płytek, materiałów, wycinanie, itp.), 
 ſ otwornica diamentowa (wycinanie otworów technologicznych), gilotyny (przecinarki) ręczne, 
 ſ ELEKTRONARZĘDZIA, młot-kujący, wiertarko-wkrętarki wraz ze specjalistycznymi wiertłami i osprzętem 

do montaży armatury i innych elementów, szlifierki kątowe, polerki, 
 ſ odkurzacze (mobilny, stacjonarny)
 ſ siodełko glazurnicze (nie obciąża kolan i kręgosłu-

pa, przy pracy)
 ſ lasery, dalmierze, poziomice, polerki
 ſ narzędzia

Dodatkowo:
 ſ komputer z system operacyjnym
 ſ tablet z oprogramowaniem do projektowania (np. 

darmowy program firmy Tubądzin)
 ſ aparat fotograficzny.

Podjęcie działalności gospodarczej polegającej  
na wykonywaniu rękodzieła pod nazwą ART-GLAZURA 
Krzysztof Pawłowski jako sposób  
na samozatrudnienie 

Kwota dofinansowania:
80 000,00
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Realizacja Zlotów Sołtysów 

Stowarzyszenie Szanse Bezdroży  
Gmin Powiatu Goleniowskiego
ul. J. Słowackiego 1
72-100 Goleniów
Tel. 91 461 25 84
Tel. 504 062 884
e-mail: biuro@szansebezdrozy.pl
www.szansebezdrozy.pl

Projekt realizowany na przełomie lat 2017-2018. Operacja polegała na przeprowadzeniu dwóch edycji Zlotów 
Sołtysów, tj. dwóch dwudniowych wyjazdów poza obszar LSR. Głównym celem zadania była animacja społecz-
ności lokalnej, a konkretnie sołtysów i przedstawicieli rad sołeckich. Przeprowadzone zostały warsztaty z wy-
korzystaniem form wymagających jak największego aktywnego udziału uczestników z zastosowaniem metod 
warsztatowych sprzyjających kształtowaniu umiejętności i postaw. Metody i formy pracy były zróżnicowane  
w trakcie każdego warsztatu. Tematyka poruszana podczas I edycji Zlotów Sołtysów została wypracowana przy 
udziale lokalnej społeczności za pomocą udostępnionych ankiet, natomiast tematyka II edycji projektu wyni-
kała z potrzeb zgłoszonych podczas edycji I.  

Wspólny wyjazd stworzył możliwości integracji społeczności lokalnej, nawiązania kontaktów, wymiany 
doświadczeń oraz wykorzystania aktywności lokalnych liderów i animatorów. Warsztaty były oparte na prezen-
tacji działalności sołectw w tym przykładach dobrych i złych praktyk. Operacja swoim zasięgiem obejmowała  
powiat goleniowski – obszar LSR.  

Operacja  
własna

Animator społeczności lokalnej - praca 
ze społecznością obszaru LSR Operacja  

własna

Projekt realizowany na przełomie lat 2017-2018. Operacja polegała na całorocznym bezpośrednim kontak-
cie animatora z mieszkańcami obszaru LSR, tj. powiatu goleniowskiego. Animator pomagał mieszkańcom  
w procesie tworzenia i kształtowania społeczności, kreatywnego uruchamiania i wyzwalania potencjału ludzi. 
Innowacyjność tej operacji to przede wszystkim stworzenie mieszkańcom możliwości i przestrzeni do spotkań 
z animatorem w dogodnym dla nich terminie. Mieszkańcy sami  decydowali o charakterze spotkań i wcześniej 
zgłaszali animatorowi tematykę kolejnych warsztatów. Metoda ta nie była do tej pory stosowana na obszarze 
LSR w celu wykorzystania lub zmobilizowania lokalnych zasobów społecznych.  

Realizacja operacji przyczyniła się do wykorzystania czynników stanowiących mocne strony obszaru LSR 
poprzez integrację społeczności lokalnej, która następowała w trakcie spotkań. Kolejnym ważnym aspektem 
pracy animatora było wspieranie aktywności liderów i animatorów lokalnych, którzy już działają na terenie LGD 
oraz stymulowanie procesów, które doprowadzały do motywowania społeczności w ich działaniach.
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Projekt realizowany na przełomie lat 2017-2018. 
Operacja polegała na zrealizowaniu dwóch tur-
niejów Chłopskiej Szkoły Biznesu. 

Chłopska Szkoła Biznesu jest grą planszową 
o charakterze ekonomicznym i ze względu na 
różnorodność możliwych do poruszenia zagad-
nień, np. z zakresu ekonomii, historii czy wiedzy 
o społeczeństwie, jest bardzo innowacyjnym  
i atrakcyjnym narzędziem pracy dla pedagogów,  
a tym samym alternatywą dla tradycyjnych me-
tod nauczania przedsiębiorczości.

Formuła realizowanego w powiecie gole-
niowskim projektu nie ograniczała się do samych 
rozgrywek turniejowych. Uczniowie nie tylko 

mogli sprawdzić się podczas turnieju w roli przedsiębiorców i rozwijać umiejętności negocjacyjne oraz umie-
jętności szacowania i podejmowania ryzyka ekonomicznego. Finaliści rozgrywek mieli okazję uczestniczyć  
w wycieczkach do Gdańska i Wrocławia. 

Kolejnymi działaniami Stowarzyszenia w promowaniu przedsiębiorczości i aktywizowaniu młodych ludzi  
w powiecie goleniowskim w ramach projektu było zorganizowanie spotkań autorskich z lokalnymi przedsię-
biorcami i staży w firmach lokalnych przedsiębiorców. 

Realizacja operacji przyczyniła się do integracji społeczności lokalnej, w tym młodzieży ze szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych, już na etapie rozgrywek w szkołach. Uczniowie wspólnie opracowywali najlepsze 
strategie, wymieniali się doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi gry. Podczas rozgrywek finałowych 
uczniowie, aby otrzymać najlepszy wynik, musieli nawiązywać kontakty również w wymiarze międzyszkolnym.

W ten sposób symulacja działalności gospodarczej, jaką jest Chłopska Szkoła Biznesu i działania poza-
turniejowe zostały rozwinięte o możliwość podjęcia próby realnej działalności gospodarczej. Jest to oryginalny 
pomysł na rozwój kompetencji przedsiębiorczych młodzieży opracowany przez Lokalną Grupę Działania Sto-
warzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego. Model goleniowski próbuje uczyć i zachęcać do 
przedsiębiorczości młodzież szkolną zamiast walczyć z bezrobociem dorosłych, co często jest syzyfową pracą 
instytucji rynku pracy.

Realizacja turniejów  
Chłopskiej Szkoły Biznesu Operacja  

własna
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Stowarzyszenie Szanse Bezdroży Gmin Powiatu Goleniowskiego jest głównym koordynatorem projektu „Mo-
bilna Aplikacja Turystyczna innowacyjnym sposobem promocji obszaru LSR”. Jest to przewodnik w postaci 
aplikacji na urządzenia mobilne, który prowadzi przez dwanaście atrakcyjnych turystycznie regionów Polski 
zachodniej. Można z nim zwiedzać najciekawsze zakątki województw: zachodniopomorskiego, lubuskiego  
i wielkopolskiego, zarówno zabytki, jak i miejsca atrakcyjne pod względem przyrodniczym. Każdy turysta od-
wiedzający region znajdzie w aplikacji rozbudowaną bazę gastronomiczną i noclegową, obiekty sportowe i re-
kreacyjne, punkty z lokalnymi produktami i usługami, a także dane adresowe dobrze rozwiniętej sieci punktów 
informacji turystycznej, sklepów, urzędów i banków, dzięki czemu zwiedzanie będzie nie tylko przyjemne, ale 
i wygodne. Dodatkowym atutem aplikacji są propozycje tras turystycznych – pieszych, rowerowych, kajako-
wych, edukacyjnych oraz do nordic walkingu. Przemierzając je, można skorzystać z nawigacji, a przy napotka-
nych na drodze atrakcjach odsłuchać związanych z nimi legend lub opisów audio. Ponadto każdy turysta może 
poznawać region, biorąc udział we wciągających grach terenowych lub poszukując poukrywanych w terenie 
skarbów – keszy. Dokładne informacje na temat projektu znajdują się na stronie www.westisthebest.pl

W projekcie udział wzięło 12 partnerów z północno-zachodniej Polski.

Mobilna aplikacja turystyczna innowacyjnym 
sposobem promocji obszaru LSR Projekt 

współpracy
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Stowarzyszenie „WIR” 
– Wiejska Inicjatywa Rozwoju
ul. Śląska 9, 73-110 Stargrard
tel. (91) 57 84 378
www.wir-lgd.org.pl
e-mail: wir-lgd@wp.pl

Ińska Izba Pamięci  Kwota dofinansowania:

54 591,00

Utworzenie Ińskiej Izby Pamięci na terenie dawnego dworca kolei wąskotorowej w Ińsku. Jest to jedyny tego 
typu obiekt na obszarze LGD, który będzie ukazywał historię i dziedzictwo obszaru, w szczególności kolejki wą-
skotorowej. Powstanie Izby pozwoli także na stworzenie miejsca edukacyjno-szkoleniowego, wpłynie również 
na zwiększenie atrakcyjności turystycznej. Ińska Izba Pamięci będzie ukazywała nie tylko historię ziemi ińskiej, 
ale także historię Stargardzkiej Kolei Dojazdowej (SKD), dawniej Saatziger Kleinbahn, która przebiegała przez 
znaczną część obszaru LGD WIR, a także przez teren powiatu Drawskiego. 

Utworzenie Ińskiej Izby Pamięci polegało na zaadoptowaniu jednego lokalu znajdującego się we wpisa-
nym do rejestru zabytków dawnym dworcu kolei wąskotorowej w Ińsku, zlokalizowanym na działce 171/1 przy ul. 
Kolejowej 3. W lokalu zostało wykonane ogrzewanie, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, wymieniono 
stolarkę okienną i drzwiową. Odświeżone zostały pomieszczenia w sposób taki, aby nadać im historyczny cha-
rakter tego miejsca (imitacja muru pruskiego oraz imitacja deski podłogowej). W największym pomieszczeniu 
lokalu została wyremontowana sala wystawowa, w której część ekspozycji jest poświęcona historii kolei wą-
skotorowej (Saatzinger Kleinbahn, Stargardzka Kolej Dojazdowa) oraz historii ziemi ińskiej. W drugim pomiesz-
czeniu utworzona została sala konferencyjno-wykładowa, która jest wyposażona w rzutnik multimedialny oraz 
ekran do celów dydaktycznych. Lokal jest także wyposażony w mały sprzęt gastronomiczny oraz serwis dese-
rowo-kawowy, aby móc przygotować mały poczęstunek. Zakupiono składane stoły konferencyjne oraz krzesła, 
gabloty wystawowe oraz manekin na mundur kolejarza i antyramy na fotografie. Zakupiono również kredens do 
przechowywania produktów i serwisu deserowo-kawowego. Została też odrestaurowana stara kapliczka obok 
dworca kolejowego, wbudowano w nią  elementy kolejowe.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Kulturalnych 
KADAM
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Głównym celem operacji jest restrukturyzacja przedsiębiorstwa poprzez wzrost innowacyjności i atrakcyjności 
gospodarczej ,,Przystani Wodniak” na o bszarze LGD z zachowaniem wartości przyrodniczych i kulturowych 
obszaru poprzez modernizację budynku, przebudowę bazy rekreacyjno-wypoczynkowej, zakup sprzętu pływa-
jącego wraz z zagospodarowaniem terenu i powstaniem 2 miejsc pracy.

Modernizacja  budynku i przebudowa bazy rekreacyjno-wypoczynkowej obejmowała: wykonanie funda-
mentu i podkładu pod posadzki, ściany osłonowe i działowe, posadzki, stolarki drzwiowej, roboty elektryczne.
Ponadto w ramach operacji dokonano zakupu grilla mobilnego i sprzętu pływającego: motorówka rower wodny 
z silnikiem – szt. 5, kajak sprinter 2+1 II polietylenowy – szt. 10.

Magazyn spełnia nie tylko funkcję cało-
rocznego przechowywania sprzętu wodnego, 
ale także daje możliwość wypożyczania sprzęt 
pływającego, tj. kajaków i rowerów wodnych. In-
nowacyjny pierwszy mobilny wędzarnio-grill na 
obszarze LGD WIR wykonany jest w całości ręcz-
nie, żaden element oprócz układu jezdnego nie 
jest gotowym półfabrykatem. Model „TEXAS 3”  
posiada komorę BBQ do pieczenia w gorącym dy-
mie o powierzchni roboczej 0,76 m2 oraz wędzarnię 
o powierzchni 0,63 m2. Łączna powierzchnia to 
około 1,5 m2, co pozwala jednorazowo wydać 150 
porcji gotowego produktu. Palenisko o powierzch-
ni 0,15 m2 umiejscowione pod komorą BBQ. Sys-
tem klap sterujący dymem pozwala na niezależne 
działanie komory wędzarniczej i komory BBQ. 
Mobilny Grill do obróbki termicznej opartej na eko-
logicznym materiale grzewczym w postaci drew-
na liściastego wykorzystywanego do pieczenia  
i wędzenia w gorącym dymie. Urządzenie dające 
możliwość bezpiecznego i ekologicznego przetwa-
rzania żywności w oparciu o tradycyjne metody.

Innowacyjne są też rowery wodne z silnikami 
elektrycznymi wyposażone w dwa akumulatory, 
zabudowane, z gniazdem portowym do ładowa-
nia. Jednocześnie może niego korzystać 4-5 osób 
– są miejsca siedzące z dodatkową zjeżdżalnią 
wodną. Rowery przeznaczone dla rodzin z dziećmi   

Przystań Wodniak innowacyjną szansą na wzrost  
gospodarczy aktywności przestrzennej z zachowaniem 
wartości przyrodniczych  
i kulturowych.

Kwota dofinansowania:

96 465,00
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do wypływania na wodę, zasilanie silnikiem, mają stanowić dodatkowe ułatwienie obsługi rodzin z dziećmi. 
Kajak wykonany z polietylenu HDPE o zwiększonej wytrzymałości przeznaczony jest dla dwóch osób z dodat-
kowym wygodnym i bezpiecznym siedziskiem dla dziecka.

Wnioskodawca: IMPORT EXPORT PŚŻ „SYDONIA” M.M. KĘDZIORA - KĘDZIORA MAREK

Otwarcie Pracowni Pielęgniarsko-
-Kosmetologicznej.

Kwota dofinansowania:

50 000,00
Głównym celem Pracowni Pielęgniarsko-Kosmetologicznej w Moszczynie gm. Kobylanka, jest indywidualne, 
wszechstronne podejście do potrzeb pacjenta, klienta w zakresie zdrowia i urody oraz zapewnienie komplekso-
wej oferty profesjonalnych usług wraz z fachową wiedzą i doradztwem. Miła atmosfera, zaspakajająca potrzebę 
poczucia bezpieczeństwa, zgodne z przepisami warunki sanitarne, wysoka jakość usług, korzystna cena, inno-
wacyjność, elastyczność godzin pracy - to atuty Pracowni.

Cele końcowe
 ſ Utworzenie dla siebie miejsca pracy, wypracowywanie zysków.
 ſ Zaspakajanie potrzeb oraz pozyskanie jak największej liczby stałych klientów.
 ſ Promocja zdrowia i zachowań prozdrowotnych.
 ſ Stworzenie ugruntowanej pozycji na rynku usług lokalnych.
 ſ Rozwijanie firmy, podjęcie współpracy z innymi podmiotami gospodarczymi na terenie gminy, powiatu.
 ſ Prowadzanie nowych trendów w zakresie pielęgniarstwa i kosmetologii.
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Operacja polegała na utworzeniu stacjonarnej i mobilnej Pracowni Pielęgniarsko-Kosmetologicznej  
w Morzyczynie – gmina Kobylanka poprzez zakup niezbędnego wyposażenia, tj. zestawu mebli (zabudowa 
ścienna z szufladami, 2 szafki wiszące, asystor z szufladami na kółkach), mebli do przebieralni dla klienta 
(wieszak, siedzisko, szafka na książki, biurko z szafką zamykaną na klucz, 2 krzesła), lodówki do przechowy-
wania odpadów medycznych, urządzeń; Pistoletu Concerto do carboxyterapii i mezoterapii, zestawu wirówki  
i sety do zabiegów z osocza bogatopłytkowego, urządzenia Dermapen lub urządzenia do zamykania naczynek, 
maski Lumiere, zestawu do masażu gorącymi kamieniami, startowego zestawu profesjonalnych kosmetyków 
potrzebnych do zabiegów na ciało i twarz.

Etapy relizacji operacji:
 ſ Uczestnictwo w szkoleniu dotyczące obsługi i konserwacji zakupionych urządzeń.
 ſ Złożenie podania do PSSE w Stargardzie wnioskując o przyjęcie gabinetu kosmetycznego do odbioru. 
 ſ Zejestrowanie się w Rejestrze Praktyk Zawodowych oraz do zgłoszenia rozpoczęcia praktyki zawodowej 

podległej mi Szczecińskiej Izbie Pielęgniarek i Położnych.
 ſ Podpisanie umowy na odbiór odpadów medycznych z firmą Konca. 
 ſ Założenie profesjonalnej strony w internecie oraz profilu na portalu społecznościowym Facebook i Instagram. 
 ſ Wykonananie szyldu, wizytówek, ulotek, reklamy na auto.
 ſ Wykonanie profesjonalnej sesji zdjęciowej (fotografie do strony internetowej, wywołanie zdjęć potrzeb-

nych do wystroju wnętrza, własnego autorstwa, wykorzystanie historycznych fotografii z archiwalnych 
zbiorów). Przyczynianie się wykorzystywania lokalnych 
walorów przyrodniczo-krajobrazo-historycznych.

Na obszarze LGD nie ma usług mobilnych ściśle łączą-
cych się dziedzin pielęgniarstwa i kosmetologii, polegających 
na specjalistycznych zabiegach karboxyterapii, mezoterapii, 
terapii fotonowej oraz na zabiegach z wykorzystaniem osocza 
bogatopłytkowego. Główną zaletą i niewątpliwą innowacją 
tych zabiegów jest wysoki poziom bezpieczeństwa i nieinwa-
zyjności. Przynoszą one pozytywne efekty, przeznaczone są 
dla osób borykających się z różnymi problemami zdrowotnymi. 
Wprowadzenie zatem na lokalny rynek usług, mających na celu 
wspomaganie leczenia blizn po trądzikowych, trądziku różowa-
tego, łysienia androgenowego, trudno gojących się ran, odleżyn, 
łuszczycy, oparzeń, owrzodzeń cukrzycowych, blizn poopera-
cyjnych oraz po zakończonym leczeniu chemioterapeutycz-
nym, wspomaganie wzrostu włosów, przywracanie równowagi 
prawidłowej funkcji skóry, oczyszczanie skóry, zabiegi przeciw-
starzeniowe, masaże relaksacyjne, to odpowiedź na potrzeby 
lokalnej społeczności oraz osób zamieszkujących teren powiatu stargardzkiego, gdzie mam zamiar świadczyć 
swoje usługi. Praca na urządzeniach medyczno-kosmetycznych wykorzystujących najnowsze zdobycze nauki  
i techniki, których skuteczność została potwierdzona badaniami klinicznymi. Zastosowanie terapii fotonowej 
za pomocą maski Lumier, wprowadzenie na lokalny rynek kosmoceutyków, nieistniejących linii profesjonal-
nych kosmetyków to nowości oferowane przez moją firmę.

Wnioskodawca: Katarzyna  Okupska-Woźniak
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Celem operacji było stworzenie miejsca pracy w firmie STACJA OBSŁUGI FIAT K.PIĄTEK OŚRODEK USŁUG  
PSYCHOLOGICZNYCH  Krzysztof Piątek w miejscowości Waliszewo gmina Ińsko, budowa małej architektury  
(rybaczówka, domek rekreacyjny, altana, gril, wędzarnia, ławki, ławostoły, okrąg kamienny) nad jeziorem Choj-
niczka w miejscowości Waliszewo gmina Ińsko dz. nr geod. 333 obr. Storkowo oraz uruchomienie wędkarskiej 
izby pamięci w świetlicy zlokalizowanej w m. Waliszewo, dz. nr geod. 13/2 obr. Storkowo.

Zakres prac obejmował:
1. Roboty budowlane (roboty ziemne i fundamentowe, obsługa geodezyjna);
2. Zakup i montaż elementów małej architektury na działce nr geod. 333 obr. Storkowo obejmuje:

 ſ montaż drewnianego domku rekreacyjnego – rybaczówka – 1 szt.,
 ſ montaż drewnianego domku – pawilon grilowy – 1 szt.,
 ſ montaż drewnianej altany dla rybaków – 1 szt., 
 ſ montaż grila i wędzarni kamiennej – 1 szt.,

3. Zakup mebli i wyposażenia do izby pamięci oraz domków i małej architektury, w tym: Agregat prądotwór-
czy – kpl. 2; Stolik z ławkami – akcesoria – szt. 4; Komoda – szt. 1; Komoda drewniana – bufet – szt. 1; Łóżko 
metalowe z materacem – szt. 2; Blat drewniany – szt. 1; Kredens – szt. 1; Ławostół drewniany – szt. 9; Ławka 
drewniana – szt. 8; Gablota wystawowa – szt. 6; Gablota szklana z drzwiami przesuwnym – szt. 4; Oświe-
tlenie solarne – kpl. 4; Projektor multimedialny – kpl. 1; Ekran rozwijany elektrycznie – kpl. 1; Laptop 15,6.

Wnioskodawca: STACJA OBSŁUGI FIAT K.PIĄTEK  OŚRODEK USŁUG  PSYCHOLOGICZNYCH  Krzysztof Piątek

Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez urucho-
mienie wędkarskiej izby pamięci wraz z budową małej 
architektury związanej z rybo- 
łówstwem nad jeziorem Chojniczka

Kwota dofinansowania:

65 671,00
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Stowarzyszenie  
Środkowopomorska Grupa Działania
ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin
tel. 94 340 24 58
e-mail:biuro@stowarzyszeniesgd.pl
www.stowarzyszeniesgd.pl

Przystanek rowerowy pod Kłosem – obsługa turystów 
korzystających z istniejącej  
infrastruktury turystycznej  
na obszarach wiejskich

Kwota dofinansowania:

60 000,00
Lokalizacja operacji: miejscowość Kłos, gmina Sianów, powiat koszaliński, województwo zachodniopomorskie.

Cel szczegółowy LSR: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r.

Opis projektu: Beneficjent to profesjonalny kucharz, promotor zdrowej żywności i kuchni polskiej, szef kuch-
ni gotujący dla europejskich polityków i artystów podczas piastowania przez Wrocław miana Europejskiej Sto-
licy Kultury, pasjonat turystyki rowerowej. W wolnych chwilach zwiedza Polskę na rowerze, poznając lokalne 
kuchnie i regionalne produkty. 

Chcąc połączyć karierę zawodową z zainteresowaniami, zdecydował się na uruchomienie Przystanku ro-
werowego pod Kłosem na terenie ogrodu istniejącego Gościńca pod Kłosem. Powstały przystanek rowerowy 
zlokalizowany jest przy liczącej 12 km trasie rowerowej łączącej Koszalin z Sianowem, na obszarze Góry Cheł-
mskiej. W ramach zrealizowanego projektu w ogrodzie powstała wiata ze stojakami na rowery, kuchnia letnia 
wraz z wyposażeniem, murowany grill, miejsce na ognisko oraz przede wszystkim miejsca, gdzie można usiąść 
i dobrze zjeść. Zaletą przystanku rowerowego jest urozmaicone menu z wykorzystaniem lokalnych produktów: 
pstrąga z lokalnej hodowli, a także wędlin i chleba od lokalnych wytwórców. Przystanek rowerowy pod Kłosem 
odwiedzają nie tylko rowerzyści, ale także turyści piesi oraz okoliczni mieszkańcy.

Beneficjent: Tomasz Biliczak. 
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Lokalizacja operacji: miejscowość Darłowo, gmina Darłowo, powiat sławieński, województwo zachodnio-
pomorskie.
Cel szczegółowy:  Promocja zasobów lokalnych obszaru LSR do 2023 r.
Opis projektu: W ramach zrealizowanego projektu zaprezentowano fotograficzną wystawę plenerową, zlo-
kalizowaną na Rynku Starego Miasta w Darłowie. Tematem wystawy było 15-lecie podpisania przez Polskę 
traktatu akcesyjnego z Unią Europejską. W ramach operacji zakupionych zostało 9 sztuk zewnętrznych syste-
mów wystawienniczych z planszami do dwustronnego nadruku. Wystawa prezentuje infrastrukturę turystyczną 
oraz przestrzeń miejską 
w Darłowie i Darłówku 
przed i po przemianie 
będącej następstwem 
wykorzystania fundu-
szy Unii Europejskiej 
w Darłowie i Darłówku 
w ostatnich 14 latach. 
Prezentowane foto-
grafie opatrzone krót-
kimi opisami w języku 
polskim, angielskim  
i niemieckim promują 
jednocześnie najcie-
kawsze przestrzenie 
turystyczne miasta, 
zachęcając do ich 
odwiedzenia odpoczy-
wających w Darłowie  
i okolicach turystów. 

Beneficjent: Miasto 
Darłowo

Wartość całkowita 
projektu: 15 641,76 zł

Wystawa Plenerowa:  
„15 lat Darłowa w Unii Europejskiej”

Kwota dofinansowania:

6 300,00
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Wyposażenie gabinetu  
stomatologicznego

Kwota dofinansowania:

246 066,00
Lokalizacja operacji: miejscowość Świeszyno, gmina Świeszyno, powiat koszaliński, województwo zachod-
niopomorskie.
Cel szczegółowy:  Rozwój przedsiębiorczości na obszarze LSR do 2023 r. 
Opis projektu: W ramach zrealizowanego projektu Beneficjent wyposażył gabinet stomatologiczny w najno-
wocześniejsze urządzenia niezbędne do prowadzenia działalności. W ramach operacji zakupiono między inny-
mi unity stomatologiczne, rentgen z systemem radiowizjografii cyfrowej, mikroskop stomatologiczny, system 
znieczulenia komputerowego, laser stomatologiczny, sterylizator parowy, piaskarki stomatologiczne, kątnice 
do profilaktyki oraz inne nowoczesne  urządzenia. W wyniku operacji Beneficjent poszerzył zakres dotychczas 
świadczonych usług oraz podniósł ich jakość, zwiększając wygodę i ograniczając ból pacjenta w trakcie wy-
konywania zabiegu.

Usługi stomatologiczne oferowane przez Beneficjenta skierowane są do mieszkańców gminy Świe-
szyno i okolic, a w ramach wspólnej oferty przygotowanej przez Beneficjenta oraz Bursztynowy Pałac 
w Strzekęcinie, do turystów polskich i zagranicznych stanowiących gości hotelu. 

Beneficjent: Szymon Sobczyk
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Przebudowa infrastruktury turystycz-
nej na Rynku Miejskim w Bobolicach

Kwota dofinansowania:

318 765,00
Lokalizacja operacji: miejscowość Bobolice, gmina Bobolice, powiat koszaliński, województwo zachodnio-
pomorskie

Cel szczegółowy LSR:  Budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR  
do 2023 r.
Opis projektu: Operacja dotyczyła przebudowy infrastruktury turystycznej na Rynku Miejskim w Bobolicach, 
w ramach której w centralnym miejscu rynku wybudowano fontannę. Przedmiotem operacji był również mon-
taż energooszczędnego oświetlenia oraz przebudowa nawierzchni chodnikowej wraz z zielenią i małą archi-
tekturą. Integralny element fontanny po przebudowie Rynku Miejskiego stanowi Dąb Papieski, posadzony ku 
czci papieża św. Jana Pawła II. Ulokowana w centralnym miejscu miasta, nawiązująca do jego historyczne-
go charakteru fontanna, stanowi nie tylko istotną atrakcję turystyczną, ale przede wszystkim pełni funkcję 
integrującą lokalną społeczność. Fontanna z wielobarwną iluminacją nocną uatrakcyjnia wieczorne spacery 
mieszkańców i turystów odwiedzających Miasto Bobolice.
Beneficjent: Gmina Bobolice
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Lokalna Grupa Działania  
„Partnerstwo w rozwoju”
ul. Zamkowa 24 (Dworek Woliński)
72-510 Wolin 
tel. 603 614 261
biuro@partnerstwowrozwoju.pl, 
www.partnerstwowrozwoju.pl 
www.facebook.com/LGDWolin

Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury 
turystycznej i rekreacyjnej pn. budowa siłowni plenerowych 
w Międzyzdrojach i Wapnicy wraz  
z małą architekturą parkową

Kwota dofinansowania:

127 260,00

Cel szczegółowy LSR: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Wnioskodawca: Gmina Międzyzdroje

Wartość operacji: 200.000 zł

 
W ramach operacji powstały dwie 
siłownie plenerowe wraz z małą archi-
tekturą parkową w miejscowościach 
Międzyzdroje i Wapnica. Tereny za-
niedbane zmieniono w atrakcyjne 
miejsca rekreacyjne, z których chętnie 
korzystają mieszkańcy i turyści.
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Założenie działalności gospodarczej,  
otwarcie lokalu 
usługowo-gastronomicznego

Kwota dofinansowania:

65 000,00

Cel szczegółowy LSR: Rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców – podejmowanie działalno-
ści gospodarczej

Wnioskodawca: Sara Alicja Celińska

W ramach operacji podjęto działalność gospodarczą polegającą na prowadzeniu lokalu gastronomicznego, 
świadczeniu usług cateringowych oraz obsłudze imprez okolicznościowych. W restauracji „Sigryda” wyko-
rzystuje się produkty regionalne oraz promuje kuchnię historyczną. Ma to wpływ na poprawę atrakcyjności 
turystycznej obszaru. Ponadto Beneficjent zastosował energooszczędne rozwiązania ograniczające negatyw-
ny wpływ na środowisko naturalne. W wyniku realizacji operacji powstały nowe miejsca pracy w wymiarze 
 2,5 etatu średniorocznie.
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Cel szczegółowy LSR: Rozwój infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.

Wnioskodawca: Gmina Kamień Pomorski

Wartość operacji: 199.059,83 zł

Zbudowano świetlicę wiejską o powierzchni 90 m2 w miejscowości Miłachowo oraz chodnik umożliwiający 
dojście do budynku. Świetlica jako obiekt kulturalno-rekreacyjny spełnia rolę centrum społecznego wsi. Orga-
nizowane są tam spotkania mieszkańców, imprezy kulturalne i artystyczne oraz zajęcia dla dzieci. 

Cel szczegółowy LSR: Rozwój infrastruktury turystycznej,  
rekreacyjnej, kulturalnej.

Wnioskodawca: Ośrodek Kultury Gminy Wolin

Wartość operacji: 171.998,25 zł

Operacja polegała na remoncie i wyposażeniu pomieszczeń Ośrod-
ka Kultury Gminy Wolin z przeznaczeniem na salę dydaktyczną 
oraz zaplecze kuchenne. Podniosło to standard funkcjonowania 
instytucji oraz pozwoliło rozszerzyć ofertę kulturalną świadczoną 
na rzecz mieszkańców. W odnowionej sali dydaktycznej odbywają 
się zajęcia pozalekcyjne oraz wydarzenia artystyczno-kulturalne. 

Budowa świetlicy wiejskiej  
w miejscowości Miłachowo

Kwota dofinansowania:

126 661,00

Remont wraz z modernizacją i wyposażeniem pomieszczeń 
Ośrodka Kultury Gminy Wolin w Wolinie,  
z przeznaczeniem na salę dydaktyczną  
wraz z zapleczem

Kwota dofinansowania:

109 442,00
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Wnioskodawca:  
Stowarzyszenie „Jedynka Naszych Marzeń”

Całkowity koszt realizacji zadania: 60.696,79 zł

Cel operacji: Podniesienie jakości życia mieszkańców 
Łobza poprzez stworzenie miejsca pozwalającego na sport 
i rekreację, aktywne spędzanie czasu na świeżym po-
wietrzu dla dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych, 
zwiększenie atrakcyjności miejscowości Łobez i obszaru 
LGD, promocja zdrowego stylu życia i aktywności rucho-
wej wśród mieszkańców LSR oraz zagospodarowanie cza-
su wolnego mieszkańców.

W wyniku realizacji operacji zagospodarowano wolną 
przestrzeń przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łobzie, która 
do tej pory była wykorzystywana jako miejsce gier i zabaw,  
a także spotkań przy okazji organizacji festynów rodzin-
nych. Dzięki inicjatywie członków Stowarzyszenia przy 
wsparciu Gminy Łobez, Burmistrza Łobza Piotra Ćwikły, 
pracowników urzędu oraz Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ma-
rii Skłodowskiej-Curie w Łobzie teren szkoły został wzbo-
gacony o miejsce zabaw i aktywności ruchowej dzieci. 

Plac zabaw idealnie wpisał się w krajobraz szkoły 
oraz położonego obok boiska szkolnego. Miejsce to zosta-
ło wyposażone w nowoczesne i certyfikowane urządzenia 
zabawowe, altanę oraz oświetlenie w postaci dwóch lamp 
solarnych i jednej LED. 

 Wspólne działania Samorządu i Stowarzyszenia 
„Jedynka Naszych Marzeń” przyczyniły się do spełnienia 
jednego z największych marzeń uczniów i pracowników 
szkoły o placu zabaw, którego Szkoła Podstawowa nr 1  
w Łobzie nigdy nie posiadała.

Budowa Placu Zabaw w Łobzie Kwota dofinansowania:

52 108,00

Centrum Inicjatyw Wiejskich
ul. Drawska 6
73-150 Łobez
tel: 91 57 37 329
e-mail: ciw-lobez@wp.pl
www.lobez.org
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Wnioskodawca: „Stowarzyszenie „Współistnienie”

Całkowity koszt realizacji zadania: 358 741,00 zł

Cel operacji: Stworzenie atrakcyjnego, bezpiecznego i nowoczesnego miejsca rekreacji, aktywnego wypo-
czynku, kreatywnej zabawy oraz sportu poprzez przebudowę istniejącego placu zabaw wraz z wykonaniem 
boiska wielofunkcyjnego oraz minisiłownią w mieście Resko.

W wyniku realizacji inwestycji przebudowano istniejący plac zabaw, dzięki czemu stworzono atrakcyjne, 
bezpieczne i nowoczesne miejsce rekreacji, aktywnego wypoczynku, kreatywnej zabawy oraz sportu. Oprócz 
nowych urządzeń placu zabaw miejsce to zostało wzbogacone o boisko wielofunkcyjne oraz minisiłownię. 

Plac zabaw został wyposażony w nowoczesne, certyfikowane urządzenia oraz amortyzowaną, antypośli-
zgową nawierzchnię z granulatu EPDM, która zapewnia bezpieczeństwo najmłodszym podczas zabawy.

W powstanie placu zabaw w Resku przy ul. Długiej czynnie zaangażowany był Urząd Miejski w Resku, któ-
ry pomógł Stowarzyszeniu „Współistnienie” w przygotowaniu wniosku, a następnie w wyłonieniu wykonawcy  
i wielu czynnościach związanych z powstaniem tego obiektu. 

Dobra współpraca na płaszczyźnie samorząd – organizacje pozarządowe przyczyniła się do powstania 
pierwszego na terenie LGD Centrum Inicjatyw Wiejskich placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią.

Wnioskodawca: Gmina Resko

Całkowity koszt realizacji zadania: 70.282,32 zł

Cel operacji: Stworzenie nowatorskiej atrakcji historycznej i turystycznej, łączącej dawne i nowe pokolenia 
poprzez budowę lokalnej ścieżki historycznej.

Projekt został zrealizowany przez Gminę Resko na podstawie pomysłu uczniów Liceum Ogólnokształcą-
cego w Resku, którzy pod opieką nauczyciela historii Zespołu Szkół w Resku, dotarli do historycznych źródeł, 
map i starych fotografii, co umożliwiło im odtworzyć nieistniejące miejsca miasta Resko. W planowanych 
działaniach wykorzystano lokalne zasoby historyczne i kulturowe. Stworzony w wyniku realizacji operacji 

Przebudowa istniejącego placu 
zabaw w mieście Resko

Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki 
historycznej pn. „Resko, którego  
nie ma”

Kwota dofinansowania:

290 616,00

Kwota dofinansowania:

44 720,00
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szlak turystyczny to ścieżka historyczna pn.: „Resko, którego nie ma”, obejmująca 
8 punktów – ważnych miejsc historycznych, przy których ustawiono 8 tablic infor-
macyjnych opisujących historię miasta Resko, 7 rzeźb przedstawiających postacie 
historyczne i 2 postumenty:

1. Carl Sprengel – tablica numer 1 oraz rzeźba Carla Sprengla wykonana z drew-
na, stanęły przy obelisku ku czci Carla Sprengla przy ulicy Jedności Narodowej.

2. Cmentarz żydowski w Resku – tablica numer 2 oraz płyta granitowa z wy-
rzeźbioną menorą usytuowane zostały przy kirkucie, który powstał w I połowie XIX 
wieku, mieścił się na lewym brzegu Regi, około 1 kilometra od centrum miasta. Ta-
blica oraz rzeźba przypominają o ludności żydowskiej mieszkającej w Regenwalde 

przed II wojną światową, żyjącej w symbiozie z miejscową ludnością.
3. Regionalne Muzeum Powiatowe w Resku – tablica numer 3 oraz naczynie gliniane zdobione stempel-

kiem wykonanym z granitu, postawiono przy dawniej istniejącym muzeum. Obecnie budynek jest w rękach 
prywatnych, a tablica oraz rzeźba informować będą o istniejącym niegdyś muzeum oraz eksponatach odnale-
zionych na tym terenie w okresie wędrówek ludów.

4. Dworzec Północny i kolej wąskotorowa – tablica numer 4 oraz rzeźba kolejarza wykonana z drewna, 
upamiętniające nieistniejącą już część polskich kolei, której powstanie datuje się na rok 1893. Tablica 
oraz rzeźba kolejarza mają przypominać o tej części historii miasta i dość sporej grupy zawodowej, 
jaką byli kolejarze. 

5. Budynek Poczty, dawniej Sądu Rejonowego, Prokuratury i Aresztu w Regenwalde – tablica 
numer 5 oraz rzeźba sędziego wykonana z drewna stanęły obok zabytkowego budynku dzisiejszej 
Poczty Polskiej, który od 1900 był siedzibą Sądu Powiatowego z Prokuraturą i Aresztem. Dziś jest 
to jeden z najstarszych budynków w Resku, doskonale zachowany, który spełniał różną formę 
użyteczności, a na początku swej historii był znaczącą budowlą w Regenwalde.

6. Kościół św. Jana w Regenwalde – tablica numer 6 oraz rzeźba pastora ewangelickiego 
wykonana z drewna stanęły na terenie cmentarza komunalnego w Resku. Tablica ma upamięt-
niać staroluterańską kaplicę, która zbudowana była prawdopodobnie na początku XIX wieku, 
w bezpośredniej bliskości cmentarza. Tablica oraz rzeźba przypominać będą o nieistnieją-
cym już budynku i religii w Resku.

7. Sydonia von Borck – tablica numer 7 oraz rzeźba Sydonii wykonanej z drewna sta-
nęły na rynku miasta Reska. Przypominać będą o ważnej postaci dla regionu, jaką jest 
Sydonia von Borck. Sydonia mieszkała w wynajętym domu od notariusza Johanna Hitze na 

rynku w Regenwalde, stąd upamiętnienie tej postaci w Resku.
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8. Zamek Borcków – tablica numer 8 oraz dwie rzeźby wojów 
średniowiecznych wykonanych z drewna usytuowane zostały przy 
Wzgórzu Borków, na którym obecnie zrealizowany jest projekt pn.: 
„Dziedzictwo Borków – prace konserwatorskie i restauratorskie za-
bytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko”, a w 2017 roku 
zakończono badania archeologiczne. Tablica przypominać będzie  
o historii rodu i zamku Borków.

Wnioskodawca: Dariusz Ledzion – Dyrygent, Dyrektor Młodzieżowej Orkiestry Dętej

Całkowity koszt realizacji zadania: 50.000,00 zł

Cel operacji: Celem projektu jest szeroko rozumiana promocja Ziemi Łobeskiej i twórczości kulturalnej w kra-
ju i za granicą poprzez doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej ŁDK w mundury oraz wydanie informatora/
broszury.

Operacja została zrealizowana z inicjatywy Dyrygenta, Kapelmistrza, a zarazem Dyrektora Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej jako jedno z zadań w ramach projektu grantowego pt. „Poznaj Powiat Łobeski – promocja zaso-
bów historycznych, przyrodniczych i kulturowych”. 

Młodzieżowa Orkiestra Dęta obsługuje ważne uroczystości państwowe, kulturalne i kościelne o charak-
terze lokalnym, wojewódzkim i państwowym. Ponadto reprezentuje gminę, powiat a nawet kraj na festiwalach  
i koncertach poza granicami naszego kraju. 

Dzięki realizacji wielu projektów Młodzieżowa Orkiestra Dęta ciągle się rozwija, nawiązuje współpracę  
z partnerami w kraju i zagranicą, i prezentuje swoje umiejętności na różnych scenach. Jest bardzo ważnym ele-

mentem i zasobem historii i kultury, a także muzyczną wizytówką 
Ziemi Łobeskiej.

Rozwój zasięgu i rangi działań Orkiestry spowodował zaistnienie 
potrzeby odpowiedniego, ujednoliconego umundurowania jej człon-
ków, a także wydania informatora/broszury promującej dorobek kul-
turowy i artystyczny. 

W wyniku realizacji operacji członkowie Młodzieżowej Or-
kiestry Dętej zostali doposażeni w nowe mundury składające się  
z marynarki typu frak, spodni i butów. Oprócz mundurów w ramach 
realizacji zadania opracowano i wydano dwujęzyczny informator/
broszurę nt. działalności Młodzieżowej Orkiestry Dętej z zasto-
sowaniem elementów promocji Ziemi Łobeskiej. Orkiestra kon-
certując w kraju i za granicą pozostawia po sobie namacalny ślad  
w formie wydawnictwa, przez co promuje siebie jako zasób kulturo-
wy, a także całą Ziemię Łobeską jako organizatora ważnych wyda-
rzeń muzycznych.

Promocja w kraju i za granicą dorobku artystycznego  
i kulturowego młodych muzyków  
z powiatu łobeskiego

Kwota dofinansowania:

44 000,00
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Przebudowa placu rekreacyjnego  
na stadionie sportowym w mieście 
Cerkwica

Budowa pensjonatu turystycznego wraz z przyłączeniami 
w miejscowości nadmorskiej Mrzeżyno

Kwota dofinansowania:

251 882,00

Lokalna Grupa Działania  
„Gryflandia”
ul. Nowy Świat 6
72-300 Gryfice
tel. 91 384 1117  
e-mail:biuro@lgdgryflandia.pl
www.lgdgryflandia.pl

Operacja polega na modernizacji obecnego placu rekreacyjnego, który jest miejscem spotkań mieszkańców. 
Plac zlokalizowany jest niecce po byłej żwirowni i od wielu lat służy jako miejsce spotkań o zasięgu lokalnym. 
Efektem modernizacji jest ponad 130 metrów z kostki betonowej. Modernizacja poprawiła funkcjonalność  
i umożliwiła organizację większych wydarzeń. Plac posiada odwodnienie oraz oświetlenie ledowe. 

Beneficjent: Gmina Karnice

Operacja mająca na celu rozwijanie 
działalności gospodarczej w nowej 
branży dla Wnioskodawcy, jaką 
są usługi turystyczne. Cel ten zo-
stanie osiągnięty poprzez budowę 
pensjonatu turystycznego w nad-
morskiej miejscowości Mrzeżyno, 
który wykorzysta walory przyrod-
nicze nadmorskiej miejscowości 
obszaru LGD.
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Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usługi zakwaterowania 
krótkoterminowego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę domków letniskowych w miejscowości wiej-
skiej, w której ze względu na lokalizacje rozwija się agroturystyka. Wnioskodawca przeanalizował i dokonał 
wyboru branży swojej firmy. Mając na uwadze potencjał miejscowości, walory i zasoby endogeniczne postano-
wił je wykorzystać do własnych celów.

Remont kąpieliska miejskiego w Gryficach

Budowa 2 domków letniskowych w miejscowości  
Włodarka w celu wprowadzenia usług zakwaterowania                          
w formie turystyki wiejskiej”

Realizowana operacja prowadzi do osiągnięcia celu szczegółowego głównego dla poddziałania „Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, tj. wspieranie 
lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. W wyniku realizacji operacji zostanie osiągnięty następujący cel: 
Utworzenie miejsca integracji i rekreacji dla mieszkańców powiatu gryfickiego i okolic oraz turystów poprzez 
utworzenie kąpieliska miejskiego. 
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W wyniku realizacji operacji powstało nowe przedsiębiorstwo oferujące usługi reklamowe. W ramach operacji 
Wnioskodawca zakupił nowoczesne urządzenia, które pomagają mu w prowadzeniu własnej działalności go-
spodarczej, utworzeniu dla siebie stanowiska pracy oraz podnoszeniu swoich kompetencji. Inwestycja pozwo-
liła na wprowadzeniu innowacyjnych usług, które obecnie nie występują na terenie Lokalnej Grupy Działania 
– „Powiatu Świdwińskiego”, tj. usługa oklejania całościowego samochodów folią wylewną oraz możliwość 
druku produktów wielkoformatowych za pomocą nowoczesnego plotera, który posiada certyfikowane atra-
menty wykazujące zgodność emisji produktów z kryteriami wszystkich specyfikacji prawnych wydawanych 
przez organy w Unii Europejskiej i jej państw członkowskich. Głównym celem operacji był rozwój przedsiębior-
czości na obszarze działania LGD, utworzenie dla siebie stanowiska pracy, podnoszenie swoich kompetencji, 
usamodzielnienie się finansowe, wprowadzenie na rynek LGD –„Powiatu Świdwińskiego” innowacyjnych usług 
oraz rozwiązań, które sprzyjają ochronie środowiska.

Beneficjent: Dawid Stegienka, A może TAK agencja reklamy, Łężek 51 , 78-320 Połczyn-Zdrój

Uruchomienie działalności gospodarczej polegającej  
na świadczeniu usług reklamowych”

Lokalna Grupa Działania  
„Powiatu Świdwińskiego” 
ul. Kołobrzeska 43, 78-300 Świdwin
tel. 094 36 500 88, tel. kom. 723 319 975
biuro@lgd-swidwin.org.pl
www.lgd-swidwin.org.pl
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Wnioskodawca jest doświadczonym tancerzem. Od 3. roku życia uczęszczał na zajęcia z tańca towarzyskiego. 
W swoim życiu wielokrotnie uczestniczył w ogólnopolskich oraz międzynarodowych turniejach tanecznych. 
Jest tancerzem tańca towarzyskiego klasy „B” w tańcach latynoamerykańskich i „C” w tańcach standardo-
wych. Jest również licencjonowanym instruktorem zumby od 2012 r.

Operacja jest innowa-
cyjna ze względu na wpro-
wadzenie nowatorskiego 
sposobu świadczenia 
usług, czyli poprzez założe-
nie mobilnej szkoły tańca 
i fitnessu z dojazdem do 
klientów. Innowacja polega 
również na wprowadzeniu 
nowych usług fitenssu, 
których nikt na terenie 
obszaru objętego LSR nie 
prowadzi. W województwie 
zachodniopomorskim tylko 
trzy kluby fitnenss prowa-
dzą zajęcia pod logiem fit 
and jump na trampolinach. 
Fitness na trampolinach to 
nowoczesna i rewolucyjna 
metoda fitnessu. Oprócz 
tego, że trampoliny poma-
gają nam wygrać z grawi-
tacją, to ćwiczenie na nich 
poprawia kondycję i pozwa-
la przyjemnie kształtować 

własną sylwetkę. Podczas jednego treningu możesz spalić nawet 800 kcal! W trakcie ćwiczeń angażujemy 
większość mięśni, dzięki czemu nasze ciało będzie zgrabniejsze i jędrniejsze. Fit and jump to dobra zabawa, 
która wyklucza uciążliwość wykonywanych ćwiczeń. Trening na trampolinach jest dla każdego, bez względu 
na płeć, wiek, wagę czy aktywność fizyczną. Dzięki trampolinom intensywnie wykonywane ćwiczenia nie ob-
ciążają stawów, co pozbawia nas jednej z wymówek do podjęcia aktywności fizycznej. Fitness na trampolinach 
obudzi w nas dziecko, co spowoduje niezliczoną dawkę pozytywnej energii, którą wykorzystamy w zrzucaniu 
zbędnych kilogramów.

Beneficjent:  Mobilna Szkoła Tańca i Fitnessu Karol Radomski, ul. Henryka Sienkiewicza 17, 78-300 Świdwin

Utworzenie nowego przedsiębiorstwa w zakresie  
mobilnej szkoły tańca i fitnessu
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Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie  
utworzenia lokalnej manufaktury/przetwórni spożywczej 
opartej na lokalnych płodach rolnych i wytwarzającej 
produkty regionalne i prozdrowotne

Utworzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
specjalisty konstrukcji i wzornictwa odzieżowego

W ramach operacji została utworzona jednoosobowa działalność gospodarcza – manufaktura/przetwórnia 
spożywcza, która mieścić się na terenie gminy Połczyn-Zdrój w powiecie świdwińskim. Manufaktura, bazując 
na lokalnych płodach rolnych, oferuje 
produkty regionalne i prozdrowotne. 
Przedsięwzięcie polegało na zakupie 
sprzętów oraz wyposażeniu przetwórni 
umożliwiając skrócenie łańcucha do-
staw, a także wytworzenie zakładanych 
produktów.

Beneficjent: Manufaktura Pięć Jezior 
Zuzanna Kamińska

Rozpoczęcie działalności gospodarczej, dzięki której zostało utworzone nowe miejsce pracy poprzez samo-
zatrudnienie. Realizacja operacji polegała na zakupie niezbędnego sprzętu do świadczenia usług wchodzą-
cych w zakres działania przedsiębiorstwa. Niezbędny sprzęt to: komputerowy system przygotowania produkcji  
(zestaw komputerowy, oprogramowanie, deska do digitalizacji i ploter), maszyny specjalistyczne (renderka, 
hafciarka, owerlok domowy z mereżką), aparat fotograficzny, manekin i tkaniny. Dzięki nowym urządzeniom 
usługi będą realizowane na wysokim po-
ziomie wymaganym przez zleceniodaw-
cę. Dodatkowo zakupiono wyposażenie 
przedsiębiorstwa w meble biurowe oraz  
materiały niezbędne do prowadzenia 
działalności. Wnioskodawca odbył rów-
nież szkolenia z zakresu organizacji pra-
cy na stanowisku specjalisty konstrukcji 
odzieży z wykorzystaniem programów 
graficznych i sporządzania dokumenta-
cji oraz z normowania surowców i kon-
strukcji różnych rodzajów odzieży.

Beneficjent: Anna Duszna
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Dolnoodrzańska Inicjatywa  
Rozwoju Obszarów Wiejskich (DIROW)
ul. Flisacza 4 c, 74-100 Gryfino
tel. 516 196 740
e-mail: biurodirow@gmail.com
www.dirow.pl

Zakup traka taśmowego w Przedsiębiorstwie Handlowo 
Usługowym „TREES” Piotr Pietrucha, Ewa Pietrucha  
Spółka Cywilna, w celu rozwoju  
przedsiębiorczości lokalnej

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez  
utworzenie pola namiotowego  
w Mirowie

W ramach operacji zakupiono trak taśmowy z podajnikiem. Przy kon-
strukcji przedmiotowej maszyny zastosowano najnowsze uspraw-
nienia techniczne i energooszczędne. Maszyna jest uniwersalna dla 
wszystkich wielkości kłód o średnicy do 1,2 m. Trak taśmowy został 
wyposażony w inteligentny system kontroli zawierający dodatkowe 
narzędzia optymalizacji dla lepszej wydajności. Ustawianie ostrzy 
jest wykonane przy pomocy silnika indukcyjnego, który jest szybszy 
i bardziej precyzyjny od standardowych silników. Duża prędkość  
i wiele funkcji dodatkowych zwiększa oszczędność czasu i wydaj-
ność pracy. W ramach operacji zatrudniono nowego pracownika.

Pole Namiotowe MARIGOLD powstało z myślą  
o tych, którzy cenią sobie wypoczynek na łonie na-
tury z dala od wielkomiejskiego zgiełku. Otwarte 
jest dla wszystkich: dla rodzin z dziećmi, ze zwie-
rzętami lub bez, dla turystów pieszych, rowerzy-
stów, gości na pobyt krótkoterminowy lub długo-
terminowy. Pole otwarte jest od maja do września.

W ramach projektu zakupiono trzy namioty 
typu rekonstrukcyjnego: tatarski, traperski i wikiń-
ski, które udostępniane są gościom do nocowania. 
Ogrodzono teren posesji, zakupiono wyposażenie 
Pola: ławki, stoły, namiot cateringowy, sprzęt 
przeciwpożarowy, pojemniki na odpady. Wyposażono także utworzone w ramach projektu stanowisko pracy.

Kwota dofinansowania:

300 000,00

Kwota dofinansowania:

100 000,00
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Renowacja zabytkowego domu w miejscowości Klępicz 
poprzez remont dachu i elewacji wraz z zegarem  
fasadowym jako przykład dobrych praktyk  
remontowo-konserwatorskich oraz wydanie broszury 
informacyjnej o przebiegu  
i efekcie prac.

Dom poddany renowacji usytuowany jest w południowej części wsi Klępicz, we wschodniej pierzei ulicy wiej-
skiej. Poprzedzony przedogródkiem i szpalerem lip, znajduje się na froncie posesji złożonej z domu mieszkalne-
go, dziedzińca gospodarczego i budynku inwentarskiego po północnej stronie zespołu. Wejście na dziedziniec 
prowadzi poprzez bramę znajdującą się pomiędzy domem a budynkiem inwentarskim. Dom wzniesiony pod ko-
niec XIX wieku był nieco krótszy. Do obecnej formy doprowadziła rozbudowa z okresu międzywojennego. Wte-
dy dom przedłużono o dwie osie okienne w kierunku południowym, powtarzając podziały starszych elewacji.

Dom posadowiony na fundamencie z kamieni granitowych, zbudowany z cegły i otynkowany. Parterowy, 
podpiwniczony od strony podwórza, przykryty dachem dwuspadowym. Elewacja frontowa od strony drogi wiej-
skiej jest siedmioosiowa niesymetryczna. Podzielona wejściem i sześcioma dużymi prostokątnymi oknami  
z opaskami. Na elewacji północnej w szczycie zachowany jest zegar, wejście do wnętrza w ścianie wschodniej 
[od strony podwórza] poprzedzone jest wysokimi, dwubiegowymi, brukowanymi podejściami. Wnętrze roz-
planowane w układzie dwutraktowym z sienią na osi wejścia w elewacji frontowej i podwórzowej. W piwnicy 
zachował się oryginalny piec chlebowy. Wnętrza sieni i kuchni ozdabiają wzorzyste posadzki z terrakoty pocho-
dzące z czasu budowy domu i zachowane do dziś w całości.

Opisany wyżej budynek jest jednym z nielicznie 
zachowanych we wsi i na terenie gminy obiektów re-
prezentujących wszystkie cechy charakterystyczne 
dla budownictwa mieszkalnego rejonów wiejskich na 
terenie dawnego powiatu Chojna. Zachował typowe dla 
okresu przełomu wieku XIX i XX proporcje bryły, histo-
ryczne podziały elewacji z oryginalnymi wykrojami du-
żych prostokątnych okien ujętych opaskami, okazałymi 
schodami przed elewacją podwórzową, profilowanymi 
gzymsami i dekoracją w postaci boniowanych tynków na 
ścianach. Zachowany jest również układ i wystrój wnętrz 
z sienią, stolarką drzwi i okien oraz posadzkami. Oprócz 
wymienionych wyżej walorów, w budynku zachowane 
są unikalne w skali regionu elementy takie jak: zegar na 
szczycie i piec chlebowy w piwnicy.

Przed 1945 rokiem należał do jednego z zamożniej-
szych gospodarzy we wsi. Po 1945 roku zamieszkały 
został przez rodzinę Państwa Grandów mieszkających 
tu do dziś. W latach 80-tych XX wieku przeprowadzo-
no remont elewacji polegający na skuciu; istniejącego 

Kwota dofinansowania:

266 916,00
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 tynku ozdobionego płytkim boniowaniem, profilowanych opasek okiennych i drzwiowych, profilowanego gzym-
su kordonowego na wysokości parapetów okiennych oraz wykonaniu nowych tynków zewnętrznych, gładkich 
o fakturze nakrapianej i płaskich opasek okiennych, obniżono pierwotną wysokość części otworów okiennych  
w elewacji podwórzowej. Bez zmian pozostała historyczna bryła, oraz z pierwotnego wystroju elewacji ory-
ginalny, profilowany gzyms główny. Gospodarze domu kilka lat temu wymienili bardzo zniszczoną stolarkę 
okien w elewacji frontowej na nową, drewnianą w formach historycznych. Już wtedy planowali remont domu 
z przywróceniem pierwotnego (historycznego) wystroju jego elewacji. Stało się to możliwe dzięki zachowaniu 
na niewielkiej części elewacji północnej, zasłoniętej małą przybudówką postawioną przed remontem elewacji 
w latach 88-tych XX w., fragmentu oryginalnego tynku z boniami, fragmentów profilowanej opaski okiennej  
i profilowanego gzymsu kordonowego na wysokości parapetu okiennego.

Tu po prostu nie skuto oryginalnego tynku. Istnienie zachowanych fragmentów oraz zachowanie oryginal-
nego gzymsu głównego umożliwiło opracowanie projektu rekonstrukcji historycznego wystroju elewacji wraz 
ich kolorystyką.

Z uwagi na wysokie koszta tego zakresu remontu, rozpoczęcie prac przedłużano, a stan techniczny budyn-
ku ulegał pogorszeniu. W złym stanie znajdowało się zwłaszcza pokrycie dachu.

Dzięki uzyskanej dotacji przeprowadzono renowację domu polegającą na remoncie dachu i elewacji  
z odtworzeniem detali architektonicznych elewacji, zrekonstruowano dwa słupy bramy prowadzącej na teren 
gospodarstwa oraz zamontowano nową bramę i furtkę metalową, ażurową wykonaną na wzór jeszcze zachowa-
nych w niektórych miejscowościach gminy Moryń, a wykonanych na przełomie XIX i XX wieku.

Promocja regionu poprzez rozwój i promocję  
Geoparku – Kraina polodowcowa  
nad Odrą

Geopark – Kraina polodowcowa nad Odrą to jedna z najciekawszych atrakcji turystycznych obszaru Lokalnej 
Grupy Działania DIROW.

W ramach projektu uzupełniono Promenadę Gwiazd Plejstocenu o brakujące dwa modele zwierząt żyją-
cych w epoce lodowcowej (łoś północny, prażubr). Wydano grę memory z kartami, które prezentują najważniej-
sze atrakcje Geoparku, w tym walory krajobrazowe, dziedzictwo kulinarne oraz zabytki. Zorganizowano I Turniej 
Gry Memory dla dzieci i młodzieży szkolnej o statuetkę Geosi i Morynka.

Kwota dofinansowania:

41 359,50
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Stowarzyszenie  
LGD POJEZIERZE RAZEM 
ul. Warcisława IV 16, pok. 101
78-400 Szczecinek, 
tel./fax 94-37-292-63
e-mail: info@lgd.szczecinek.pl
www.lgd.szczecinek.pl

Produkcja żywności metodami tradycyjnymi  
z wykorzystaniem produktów  
lokalnych

Organizacja Festiwalu Produktów  
Tradycyjnych w Bornem Sulinowie

Kwota dofinansowania:

50 000,00

Kwota dofinansowania:

48 167,00

Całkowity koszt realizacji: 50.000,00 zł

W ramach operacji podjęto działalność, która polega na produkcji artykułów żywnościowych z wykorzysta-
niem produktów z gospodarstw ekologicznych, jak również od lokalnych rolników. Firma wytwarza wędliny, 
produkty mączne: pierogi, makarony, babki ziemniaczane oraz produkty nabiałowe (sery). Oferuje również 
własne wypieki: ciasta, paszteciki, faworki i pączki. Ponadto planowane jest rozszerzenie oferty o soki, a także 
przetwory owocowe i warzywne oraz zioła do sporządzania naparów i herbat. Firma prowadzi system sprzedaży 
internetowej i zajmuje się przygotowaniem cateringów. Wszystkie wyroby produkowane są w sposób trady-
cyjny i nie zawierają żadnych chemicznych środków konserwujących takich jak: wypełniacze smaku, syrop 
fruktozowo-glukozowy, glutaminian sodu. Głównym zamierzeniem 
przedsiębiorców jest uzyskanie wysokiej jakości produktu.

Operacja utworzenia firmy Pani Agnieszki Dziubańskiej jest 
wyjątkowa ze względu na fakt łączenia idei pro-ekologicznych  
z współdziałaniem z innymi lokalnymi producentami. Wytwarzane 
wyroby są produkowane z materiałów ekologicznych pozyskanych 
od lokalnych gospodarstw i rolników. Tworzone są więzi i zależności 
miedzy lokalnymi producentami. Ponadto duży nacisk jest kładzio-
ny na wysoką jakość produktu wprowadzanego na rynek.

Beneficjent: Agnieszka Dziubańska

Całkowity koszt realizacji: 75 698,98 zł.

Festiwal Produktów Tradycyjnych to wydarzenie, które odbyło się w miejscowości Borne Sulinowo 1 i 2 czerw-
ca 2018 i towarzyszyło obchodom 25-lecia miasta. Wydarzenie miało charakter ogólnodostępny, nieodpłatny  
i niedochodowy, a jego ideą była promocja tradycyjnych regionalnych wyrobów, produktów i potraw. Lokalni 
producenci mogli przedstawić swoje produkty i wyroby na przygotowanych dla nich stanowiskach. W trakcie 
prezentacji wyrobów kulinarnych takich jak: chleby, miody, ciasta i potrawy, uczestnicy spotkania mogli brać 
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udział w degustacji poczęstunków przygotowanych na stołach biesiadnych. Na stoiskach nie zabrakło rów-
nież wyrobów rękodzieła: biżuteria, ozdoby, wyroby wikliniarskie, ceramika, malarstwo, hafty, rzeźby, którym 
towarzyszyły również warsztaty z wyplatania przedmiotów z wikliny i warsztaty garncarstwa. Dodatkowo z ini-
cjatywy pracowników LGD POJEZIERZE RAZEM dla wystawców przeprowadzono szkolenie z zakresu uzyskania 
wpisu wyrobu na listę produktów tradycyjnych. W trakcie festiwalu odbyły się także konkursy wiedzy o historii 
Bornego Sulinowa oraz regionu. Kolejną atrakcją dla uczestników festiwalu były wycieczki z przewodnikiem do 
miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych i historycznych: Doliny Piławy, Doliny rzeki Płytnicy i zlokali-
zowanych w ich pobliżu umocnień Wału Pomorskiego oraz Oflagu IID Gross Born.

Realizacja przedsięwzięcia jest wyjątkowa ze względu na swoją skalę, wielorakość atrakcji i realizowanych 
zadań, na fakt zaangażowania i udziału wielu lokalnych producentów i lokalnej społeczności, a także na swój 
ogólnodostępny i nieodpłatny charakter. Ponadto ze względu na fakt, iż operacja przyczyniła się do promocji 
dziedzictwa kulinarnego, kulturowego, przyrodniczego i historycznego regionu oraz promocji turystyki regionu 
objętego LSR. Dodatkowo należy zaznaczyć, iż festiwal cieszył się szerokim zainteresowaniem i zadowoleniem 
ze strony uczestników.

Beneficjent: Centrum Kultury i Rekreacji w Bornem Sulinowie

Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miej-
scowości: Ciemino, Dąbie, Juchowo,  
Nobliny i Piława

Kwota dofinansowania:

114 524,00
Całkowity koszt realizacji: 179 985,10 zł

Celem operacji było zwiększenie atrakcyjności i przestrzennej konkurencyjności Gminy Borne Sulinowo po-
przez budowę pięciu siłowni zewnętrznych i pięciu placów zabaw w miejscowościach: Ciemino, Dąbie, Jucho-
wo, Nobliny i Piława. Na siłownie zewnętrzne składało się pięć urządzeń: orbitrek, wioślarz, twister, prasa ręcz-
na oraz wyciąg górny, natomiast posadowione elementy placów zabaw obejmowały: huśtawki, sprężynowce  
i zestawy sprawnościowe.

Stworzone w ramach projektu obiekty dały mieszkańcom miejscowości możliwość alternatywnego spę-
dzania wolnego czasu na świeżym powietrzu. Ponadto poprzez operację promowany jest zdrowy styl życia. 
Stworzenie miejsc atrakcyjnych pod względem wypoczynkowym i rekreacyjnym umożliwił integracje społecz-
ności lokalnych w dwóch ważnych aspektach: integrację mieszkańców i integrację pokoleniową. 

Operacja przeprowadzona w Bornem Sulinowie jest wyjątkowa pod względem skali podjętego przedsię-
wzięcia oraz sprawności w realizacji zadania. Miała charakter innowacyjny, gdyż w żadnej z  wymienionych 
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Całkowity koszt realizacji: 116 918,44 zł

Celem operacji był remont pomostów na jeziorze Łobez w Białym Borze. Modernizacja polegała na przebudo-
wie starych, zużytych elementów pomostowych, mających po kilkadziesiąt lat (pęknięcia, liczne ubytki, ele-
menty skruszone itp.) oraz dostosowaniu infrastruktury kąpieliska do wymogów bezpieczeństwa. Pomosty są 
ogólnodostępne, udostępnione bezpłatnie, przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Ponadto ich elementy 
wykonano z materiałów ekologicznych, dlatego też dzięki zadaniu kształtowane były postawy i świadomość 
społeczna w zakresie ochrony środowiska. Innowację w projekcie stanowił sposób wykonania desek (impre-

gnowane ciśnieniowo, ryflowane), które 
wykorzystano do naprawy pomostów. 
Dzięki zastosowaniu tego materiału po-
prawiono trwałość elementów pomosto-
wych oraz bezpieczeństwo osób z nich 
korzystających. Operacja przyczyniła się 
w sposób znaczący do poprawy standar-
du i  atrakcyjności kąpieliska w Białym 
Borze, dzięki czemu mieszkańcy i osoby 
przyjezdne chętniej spędzają czas wolny 
na świeżym powietrzu.

Operacja przeprowadzona w Białym 
Borze jest wyjątkowo ciekawą inicjatywą, 
w której realizację zaangażowało się wie-
le osób, aby poprawić atrakcyjność tury-
styczną i promocję kąpieliska miejskiego.

Beneficjent: Gmina Biały Bór

Remont pomostów na jeziorze  
Łobez w Białym Borze

Kwota dofinansowania:

74 395,00

miejscowości nie istniała wcześniej kompleksowo wyposażona, ogólnodostępna baza sportowo-rekreacyjna 
przeznaczona zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych i seniorów.

Beneficjent: Gmina Borne Sulinowo
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

ul. Stary Rynek 6, 78-520 Złocieniec
tel. 94 372 03 25

www.partnerstwodrawy.pl
e-mail: biuro@partnerstwodrawy.pl


