Rejestr złożonych wniosków - nabór 27/2021 (31.08.2021 - 17.09.2021)

Lp.

Znak sprawy

Tytul/ Cel projektu

Gmina

Wnioskodawca

1.

27/2021/01

Szymon Wyrwas

Czersk

2.

27/2021/02

Natalia Narloch

Czersk

3.

27/2021/03

Dawid Szreder

Chojnice

Założenie innowacyjnej bawialni w Czersku./Glównym celem projektu jest podjęcie
nowej działalności na obszarze LSR w formie bawialni z warsztatami dla dzieci oraz
utworzenie 1 miejsca pracy do końca 2022 (samozatrudnienie oskladkowane).
Uruchomienie pracowni tortów artystycznych opartych na lokalnych produktach
rolnych./Celem operacji jest podjęcie działalności gospodarczej i stworzenie 1 miejsca
pracy (samozatrudnienie oskladkowane), poszerzenie bazy usług na obszarze LGD
Sandry Brdy oraz rozwój lokalnej przedsiębiorczości.

Data wpływu

God.. wplywu

Koszt całkowity

Wnioskowana kwota

31.08.2021 r.

7:30

59 670,00 zł

60 000,00 zł

31.08.2021 r.

8:10

74 141,29 zł

60 000,00 zł

03.09.2021 r.

10 00

61 54039 zt

60 000.00 2:1

03.09.2021 r.

10:55

63 697,67 zł

60 000,00 zł

08.09.2021 r.

12:40

62 943,77 zł

60 000,00 z1

13.09.2021 r.

13:00

60 521,85 z1

60000,00 z1

14.09.2021 r.

15:45

188 866,00 zł

60000,00 z1

15:00

60000,00 .1

60 000,00 zł

9:10

76 368,00 z1

60 000,00 2.1

16.09.2021 r.

11:45

60 998,00 zł

60 000,00 z1

Podjęcie działalności w branży turystycznej - organizacja wycieczek i obsługa turystyki
ro%vcrowej./Wsparcie rozwoju przecisiqbiorezości poprzez utworzenie nowej

działalności na obszarze LGD.

4.

5.

27/2021/04

27/2021/05

Czersk

Czarnowski Tomasz

Anna Urbańska

Czersk

Active Fun -usługi turystyczno-rekreacyjne dla turystów z Borów
Tucholskich./Pojęcie działalności świadczącej usługi turystyczno-rekreacyjne dla
turystów Borów Tucholskich.
Kąpiele termalne/Założenie nowego przedsiębiorstwa działającego w obszarze
rozrywki i rekreacji. Świadczenie usług niedostępnych na lokalnym obszarze i trudno
dostępnych w całym województwie. Kąpiele termalne w wysokiej jakości wannie z
doskonałym doborem soli i ziół zgodnych z preferencjami klientów, na lonie natury w
ustronnym miejscu położonym przy lesie, a do tego sauna na wyłączność wzmocnią
atrakcyjność turystyczną w gminie Czersk.

...

6.

27/2021/06

Dominika Chamier Ciemińska

Chojnice

Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie usług związanych z organizacją
plenerowych spotkań, aktywnych wydarzeń w urokliwych miejscach obszaru
LGD./Podjęcie działalności gospodarczej w branży turystycznej związanej z
organizacją spotkań i aktywnych wydarzeń plenerowych na terenie obszaru LGD oraz
utworzenie miejsca pracy poprzez samozatrudnienie do dnia złożenia wniosku o
płatność ostateczną.

7.

27/2021/07

8.

27/2021/08

9.

27/2021/09

10.

27/2021/10

Wojciech Laska

Jacek Kryst

Ewelina Grzywacz

Maciej Bonna

Lipnica

Budowa eko-osady - tworzenie unikatowej oferty turystycznej na obszarze będącym
żywym atlasem kaszubskiej flory./Celem operacji jest samozatrudnienie właściciela,
stworzenie unikatowej oferty turystycznej poprzez budowę bazy noclegowej i
utworzenie pakietu zakwaterowania rozbudowanego o ofertę warsztatów
tematycznych; utworzenie żywego atlasu przyrodniczego na terenie zakwaterowania
(oznakowanie gatunków roślin chronionych rosnących na terenie eko-osady oraz
opracowanie i upowszechnienie w przestrzeni internetowej pakietu informacji o
wspomnianych gatunkach, opracowanie gry terenowej); wykorzystanie potencjału
regionu (walory przyrodnicze, dziedzictwo kulturowe), wykorzystanie aktualnych
trendów turystycznych (zdrowego, aktywnego wypoczynku na lonie natury z dala od
miejskiego zgiełku).

Brusy

Organizacja spływów kajakowych i wycieczek rowerowych z przewodnikiem./Rozwój
przedsiębiorczości na obszarze wdrażania LSR Sandry Brdy poprzez utworzenie nowej
działalności.

15.09.2021 r.

Czersk

Utworzenie innowacyjnego sklepu z usługą planowania wnętrz dla osób
niepełnosprawnych poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia./Celem realizowanej
operacji jest utworzenie innowacyjnej firmy poprzez amp specjalistycznych urządzeń
i wyposażania.

16.09.2021 r.

Chojnice

Zdrowy i sprawny senior - podjęcie działalności gospodarczej w zakresie rehabilitacji"
profilaktyki zdrowotnej/Uzyskanie przychodu poprzez utworzenie własnej

..

działalności gospodarczej.
Utworzenie mobilnego punktu gastronomicznego wykorzystującego lokalne produkty
rolne./Celem operacji jest utworzenie przedsiębiorstwa oraz wykorzystanie produktów
11.

27/2021/11

12.

27/2021/12

Wiktoria Brodowicz

Filip Lamczyk

Chojnice

rolnych od lokalnych dostawców i wzmocnienie oraz wykorzystanie potencjału
turystycznego istniejącego w okolicach Jeziora Charzykowskiego.

17.09.2021 r.

8:00

59 696,51 zł

60000.00 .1

Chojnice

Otwarcie "Akademii Tenisa Ziemnego" w miejscowości Charzykowy./ Otwarcie
działalności w zakresie nauki gry i promocji tenisa ziemnego.

17.09.2021 r.

9:16

74 049,69 zł

60 000,00 zł

13.

27/2021/13

Kamil Rudnik

Kuchnia na wynos./Wyposażenie kuchni gastronomicznej w sprzęt niezbędny do jej
prowadzenia do końca pierwszego kwartału roku 2022. Zakup pieca konwekcyjnego,
kuchni z piekarnikiem, kuchni elektrycznej, kuchni gazowej, zmywarko -wyparzarki,
szafy chlodniczej, szafy mrożniczej, patelni elektrycznej nierdzewnej, miksera
planetarnego. Konieczny jest również zakup drobniejszego sprzętu tj. warników do
wody, podgrzewaczy do potraw, pojemników termoizolacyjnych do transportu
żywności a także termosów a także, podstawowych naczyń kuchennych tj. garnków,
patelni, rondli, szybkowarów, pojemników, desek, noty.

17.09.2021 r.

10:10

59 720,00 zt

60 000.00 zl

17.09.2021 r

1025

59 454,00 zt

60 000,00 7.1

17.09.2021 r.

11:01

60 289,88 z1

60000,00 z1

17.09.2021 r.

11:15

60 051,34 zł

60000,00 zł

Gabinet Podologiczny "Heel". / Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez
utworzenie nowej działalności na obszarze LGD.

17.09.2021 r.

11:30

57 743,95 zł

60 000,00 zł

Chojnice

Utworzenie działalności gospodarczej - organizacja rekreacji na wodzie./Osiągnięcie
zysków z własnej działalności gospodarczej.

17.09.2021 r.

12:30

61 690,80 zł

60 000,00 zł

Czersk

Podjęcie działalności gospodarczej poprzez otwarcie pracowni tonów artystycznych i
słodyczy "JESTEM W KUCHNI"./Utworzenie i prowadzenie działalności przez co
najmniej 2 lata.

17.09.2021 r.

13:00

60 000,00 zł

60 000,00 z1

17.09.2021 r.

13:30

0,00 n

60000,00 zł

Brusy

Mobilny salon fryzjerski dla zwierząt. /Wsparcie sektora Srebrna gospodarka poprzez
dostarczenie usług do osób mających problem z poruszaniem się, osób starszych lub
takich, które nie posiadają własnego środka transportu, a chciałyby zadbać o swojego
pupila i skorzystać z usług, które dostępne są tylko stacjonarnie na terenie miasta
14

27/2021/14

Magdalena Szpera

Chojnice

ChoPtior Pozygkanie hazy mialych klientai, aby zapewnić równoinierny przychaid w

długim okresie. Działania innowacyjne dla całego obszaru poprzez wprowadzenie
nowej usługi polegającej na mobilnym salonie fryzjerskim dla zwierząt.

15.

27/2021/15

Aleksandra Tomasz-Puszcz

Chojnice

Zakup wyposażenia, sprzętu oraz pomocy naukowych w celu otworzenia działalności
gospodarczej poprzez prowadzenie aktywności lokalnej w miejscowości Charzykowy./
Wprowadzenie usług z zakresu spędzania wolnego czasu dla mieszkańców
miejscowości Charzykowy i okolic, mając wpływ na lokalną infrastrukturę
turystyczną, rozrywkową i rekreacyjną, dostosowaną do indywidualnych potrzeb i
oczekiwań klientów, w tym prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci i warsztatów
tematycznych dla ludzi starszych poprzez podjęcie działalności gospodarczej
(samozatrudnienie) oraz zakup niezbędnego wyposażenia, umeblowania i akcesoriów
naukowych wymienionych w zestawieniu rzeczowo - finansowym w terminie do dnia
złożenia wniosku o płatność II transzy.
Przedsiębiorstwo usługowe "FRANKO" Oliwia Morus/Dzięki realizacji operacji będę
mogla w sposób profesjonalny realizować zadania, a jednocześnie pomagać osobom
starszym i niepełnosprawnym w wypełnianiu codziennych zadań jakim jest sprzątanie

16.

27/2021/16

Oliwia Morus

Chojnice

17.

27/2021/17

Julia Szczęsna

Brusy

18.

19.

27/2021/18

27/2021/19

Bartosz Just

Natalia Weltrowska

oraz prace w ogrodzie. Zamierzam rozwijać własne umiejętności oraz zakres mojej
działalności, poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii oraz nowych
ekologicznych środków.

,

Niespecjalistyczne sprzątanie budynków osób w podeszłym wieku/Działalność
wykonywania jako dodatkowy przychód w moim gospodarstwie domowym. W
związku z tym, że pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00.
Szukam dodatkowego zajęcia, które mogłabym wykonywać w takim czasie. Myślę ,że
sprzątanie w budynkach osób starszych będzie dobrym rozwiązaniem. Tradycyjnie
20.

27/2021/20

Agnieszka Kloskowska

Brusy

21.

27/2021/21

Małgorzata Schulz

Chojnice

Projektowanie rzemiosła artystycznego./Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez
utworzenie nowej działalności gospodarczej na obszarze LGD.

17.09.2021 r.

14:20

60 273,00 zł

60 000,00 zł

Brusy

Mobilne usługi „Złota rączka" w zakresie serwisu i montażu urządzeń dla osób
starszych./Utworzenie firmy działającej w Wanly mobilnych usług dla osób starszych.
Utworzenie jednego miejsca pracy poprzez zatrudnienie.

17.09.2021 r.

14:40

65 500,00 z1

60000,00 zł

17.09.2021 r.

15:00

83 540,00 zł

60 000,00 zł

22.

27/2021/22

Arkadiusz Adamczyk

osoby starsze lubią mieć wysprzątany dom na niedzielę, gdyż często wiąże się to z
religijnością. Dlatego tot będę skupiała się na tym, że głownie w sobotę zarezerwować
na wykonywanie takich usług i w ten sposób zaspokoić takie potrzeby czystości w
budynkach "na niedzielę" osób starszych.

Wynajem pojazdów turystycznych./Celem operacji jest utworzenie przez
Wnioskodawcę nowego przedsięwzięcia - które po zakupie środków, o których mowa
we wniosku (pojazd typu minivan, namiot dachowy itd.) będzie świadczyć usługi
23.

27/2021/23

Jan Niciejewski

Chojnice

wynajmu wspomnianych. Zatem cele to: utworzenie nowego przedsiębiorstwa,
świadczenie usługi wynajmu pojazdów i/lub wyprawowego namiotu dachowego.

24.

25.

27/2021/24

27/2021/25

Mikołaj Kurzak

Magdalena Michalec

Chojnice

Chojnice

Świadczenie usług projektowych w zakresie architektury./1. Podjęcie działalności
jednoosobowej. 2. Świadczenie usług w zakresie projektowania architektonicznego na
obszarze LGD Sandry Brdy. 3. Tworzenie projektów zagospodarowania
przestrzennego terenu, projektów architektoniczno- budowlanych oraz projektów
wykonawczych cechujących się m.in. implementacją idei zrównoważonego rozwoju,
rozwiązaniami ekologicznymi a także rozwiązaniami projektowymi nawiązującymi do
tradycyjnej architektury regionalnej. 4.Wdrożenie innowacyjnych technologii w
ramach świadczonej usługi: BIM (Building Information Model) oraz VR (wirtualna
rzeczywistość).
Odnowa Mobilne SPA./ Osiągnięcie zysku z podjętej działalności usługowej
związanej z wynajmem mobilnego SPA sauna i balia w miejscu wskazanym przez
zamawiającego. Celem jest również szerzenie prozdrowotnego stylu życia, wspólna
integracja na małych obszarach wiejskich, dotarcie do ludzi niepełnosprawnych,

17.09.2021 r.

15:29

57 500,00 zł

60 000,00 .1

17.09.2021 r.

15:29

60 000,00 zł

60000.00 zł

17.09.2021 r.

1530

63 002,00 zł

60000,00 .1

1 711 258,14 zł

1 560 000,00 zł

nieśmiałych. Jest to biznes który może zarabiać 24 ha nit dobe 7 dni ..v. tygodniu bez

względu na porę roku i bez konieczności stalej kontroli.

26.

27/2021/26

Łukasz Kiedrowicz

Brusy

Podjęcie działalności gospodarczej, polegającej na świadczeniu usług z zakresu
przycisków pneumatycznych podziemnych./ I. Podjęcie działalności gospodarczej. 2.
Samozatrudnienie. 3. Świadczenie usług na terenie całego kraju. 4. Osiągnięcie zysku z
podjętej działalności usługowej.

Razem
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