
Lokalna Grupa Działania Kraina Trzech Rzek jest współfinansowana  

ze środków Unii Europejskiej  w ramach osi 4 – LEADER  

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 



 

 Nazwa beneficjenta: Gmina Murowana Goślina  

 Tytuł projektu: „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i walorów 

krajobrazowo-przyrodniczych poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej wokół rezerwatu „Śnieżycowy Jar” oraz historycznego 

grodu „Kasztelani” na Ostrowie Radzimskim” 

 Miejsce realizacji: Starczanowo, Uchorowo  

 Kwota pomocy: 8 253,00 zł  

 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji 

w Murowanej Goślinie  

 Tytuł projektu: „Targ wiejski w Boduszewie” 

 Miejsce realizacji: Boduszewo  

 Kwota pomocy: 14 637,35 zł  

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Maciej Stanek Drewno. News 

 Tytuł projektu: „Rozbudowa strony internetowej www.wargowo.pl” 

 Miejsce realizacji: Wargowo  

 Kwota pomocy: 11 964,84 zł  

http://www.wargowo.pl/


 Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury  

 Tytuł projektu: „Organizacja dożynek gminnych”  

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 9 154,00 zł 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie przyjaciół Rakowni  

 Tytuł projektu: „Oldboye grają – boisko dla wszystkich  

 Miejsce realizacji: Rakownia  

 Kwota pomocy: 8 456,00 zł  

 

Operacja została zrealizowana. 

 



 Nazwa beneficjenta: Kółko Rolnicze w Skrzetuszu  

 Tytuł projektu: „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Skrzetuszu” 

 Miejsce realizacji: Skrzetusz  

 Kwota pomocy: 5 576, 20 zł 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Najdek  

 Tytuł projektu: „Utworzenie miejsca wypoczynkowego”  

 Miejsce realizacji: Żukowo  

 Kwota pomocy: 5 576, 20 zł 

 

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji.  

 

 



 

 Nazwa beneficjenta: EKODOM, Anna Molińska  

 Tytuł projektu: „Wykorzystanie energii ze źródeł 
odnawialnych z kolektorów słonecznych w celu poprawienia 
warunków prowadzenia działalności gospodarczej  firmy 
EKODOM” 

 Miejsce realizacji: Pławno 

 Kwota pomocy: 7 829,50 zł 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Łukasz Tylkowski  

 Tytuł projektu: „Wykonanie elewacji zewnętrznej zabytkowego 
Dworku w Ocieszynie.” 

 Miejsce realizacji: Ocieszyn  

 Kwota pomocy: 24 602,00 zł 

 



 Nazwa beneficjenta: STUDIO MANIX PAWEŁ RYDZEWSKI  

 Tytuł projektu: „Album: Ryczywół dawniej i dziś” 

 Miejsce realizacji: Rożnowo  

 Kwota pomocy:16 550,00 zł 

 

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji.  



 Nazwa beneficjenta: Gmina Murowana Goślina  

 Tytuł projektu: „Kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców – budowa 
oświetlenia ulicznego w miejscowościach Białęgi, Długa 
Goślina, Głęboczek, Mściszewo i Rakownia w gminie 
Murowana Goślina” 

 Miejsce realizacji: Białęgi, Długa Goślina, Głęboczek, 
Mściszewo i Rakownia  

 Kwota pomocy: 130 892,47 zł  

 

Operacja została zrealizowana. 

 



 Nazwa beneficjenta: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 
Murowana Goślina  

 Tytuł projektu: „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w Boduszewie” 

 Miejsce realizacji: Boduszewo  

 Kwota pomocy: 500 000,00 zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Poprawa standardu publicznej infrastruktury 
społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców we wsi Chrustowo i Wargowo w 
gminie Oborniki” 

 Miejsce realizacji: Chrustowo, Wargowo  

 Kwota pomocy: 500 000,00 zł 

 Operacja w trakcie realizacji  

 



 Nazwa beneficjenta: „Obornicki Ośrodek Kultury  

 Tytuł projektu: Poprawa standardu publicznej infrastruktury 
społecznej oraz kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców we wsi Nieczajna w gminie 
Oborniki „ 

 Miejsce realizacji: Nieczajna 

 Kwota pomocy: 500 000,00 zł 

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Ryczywół 

 Tytuł projektu: „Budowa placów zabaw w miejscowościach 
Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, Skrzetusz i 
Tłukawy w gminie Ryczywół 

 Miejsce realizacji: Ryczywół, Gorzewo, Dąbrówka Ludomska, 
Skrzetusz i Tłukawy  

 Kwota pomocy: 119 422,00 zł  

 



 

 Nazwa beneficjenta: Centrum Ogrodnicze Bogdanowo Jolanta 
Nowicka  

 Tytuł projektu: „Rozbudowa budynku magazynowego w 
zabudowie rolniczej na cele ogrodnicze” 

 Miejsce realizacji: Bogdanowo  

 Kwota pomocy: 200 000,00 zł  

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji.  

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Gabinet kosmetyczny Jolanta  

 Tytuł projektu: „ Zakup urządzenia IPL (laser) LIGHT B3, zakup 
AUTOKLAWU, zakup fotela kosmetycznego” 

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 20 113,04 zł  

 



 

 Nazwa beneficjenta: KOŁO ŁOWIECKI NR 52 „SZARAK” 

 Tytuł projektu: „ LEŚNE SPOTKANIA – projekt edukacyjny” 

 Miejsce realizacji: Chrustowo, Objezierze, Sycyn, Dąbrówka 
Leśna, Stobnica. 

 Kwota pomocy: 14 954,00zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 Nazwa beneficjenta: Małgorzata Najdek  

 Tytuł projektu: „ Plac zabaw pod bocianim gniazdem” 

 Miejsce realizacji: Żukowo  

 Kwota pomocy: 9 759,75 zł  

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji.  

 

 



 Nazwa beneficjenta: KLUB SPORTOWY GOLNICA RYCZYWÓŁ 

 Tytuł projektu: „ WAKACJE NIE TYLKO Z PIŁKĄ” 

  PRZEDSIĘWZIĘCIE EDUKACYJNE DLA DZIECI  Z TERENÓW 
WIEJSKICH 

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 13 320,57 zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie „Małe jest Piękne”  

 Tytuł projektu: „Remont Pomieszczenia kuchennego wraz z 
zapleczem w świetlicy wiejskiej w Długiej Goślinie” 

 Miejsce realizacji: Długa Goślina  

 Kwota pomocy: 14 879,76 zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Park Linowy ADRENALINA  

 Tytuł projektu: „ZAKUP KAJAKÓW Z OSPRZĘTEM” 

 Miejsce realizacji: Oborniki  

 Kwota pomocy: 14 950,00zł  

 

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Anna Kowalczak  

 Tytuł projektu: „Warsztaty z zakresu aktywnego poszukiwania 
i uzyskania zatrudnienia z wykorzystaniem nowoczesnych 
technologii informatycznych.  

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 10 500,00zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 Nazwa beneficjenta: Łukasz Tylkowski 

 Tytuł projektu: „ Dom Pracy Twórczej w Ocieszynie miejscem 
rozwoju ducha i ciała etap II” 

 Miejsce realizacji: Ocieszyn 

 Kwota pomocy: 24 602,98 zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  
 



 

 Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole  

 Tytuł projektu: „Nowoczesna i funkcjonalna infrastruktura 
podstawą integracji i aktywności społecznej sołectwa 
Ryczywół” 

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 9 296,00zł  

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Ryczywole  

 Tytuł projektu: „Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury 
pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej ” 

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 14 700,00 zł  

 

 

Realizacja nie została jeszcze rozpoczęta.  
 



 Nazwa beneficjenta: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny. 

 Tytuł projektu: „Remont dachu zabytkowego kościoła p.w. 
Najświętszego Serca Jezusa i św. Anny” 

 Miejsce realizacji: Kiszewo 

 Kwota pomocy: 9 999,28zł  

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  
 

 



 Nazwa beneficjenta: Hurtownia artykułów  spożywczych i 
przemysłowych „ROB-FIL” Robert Filipiak 

 Tytuł projektu: „Zakup kajaków na potrzeby  budowy i 
wynajmu tratew” 

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 14 910,57 zł  

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji  

 



 Nazwa beneficjenta: KAJAKOWALNIA.PL Rafał Kowalczuk  

 Tytuł projektu: „Zakup kajaków jednoosobowych na potrzeby 
wynajmu oraz prowadzenia zajęć edukacyjnych” 

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 14 455,12 zł  

 

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji  

 



 

 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego poprzez wytyczenie 
 i oznakowanie ścieżki historyczno-edukacyjnej ” 

 Miejsce realizacji: teren gminy Oborniki  

 Kwota pomocy: 13 187,50zł 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Kultywowanie dziedzictwa kulturowego 
poprzez zakup sprzętu dla zespołu Małe Oborniki” 

 Miejsce realizacji: Oborniki  

 Kwota pomocy: 5 939,00 zł  

 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Remont pokrycia dachowego z ociepleniem 
ścian zewnętrznych świetlicy wiejskiej w Bąblińcu” 

 Miejsce realizacji: Bąbliniec  

 Kwota pomocy: 12 135,25 zł 

 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez utworzenie miejsca pamięci powstańców 
wielkopolski w miejscowości Pacholewo” 

 Miejsce realizacji: Pacholewo  

 Kwota pomocy: 4 713,80 zł 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Wyposażenie istniejącej świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Urbanie” 

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 10 611,90 zł 

 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez utwardzenie powierzchni parku miejskiego przy 
małej elektrowni wodnej na rzece Wełnie w Obornikach” 

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 25 000,00 zł  

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 Nazwa beneficjenta: Gmina Oborniki  

 Tytuł projektu: „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w 
Świerkówkach” 

 Miejsce realizacji: Oborniki 

 Kwota pomocy: 14 665,89zł  

 

 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 Nazwa beneficjenta: Mariola Bzdręga 

 Tytuł projektu: „BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ INFRASTRUKTURY 
TURYSTYCZNO - REKREACYJNEJ TRADYCYJNY PIEC 
CHLEBOWY” 

 Miejsce realizacji: Sycyn 

 Kwota pomocy: 14 891,44 zł  

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji  

 



 

 Nazwa beneficjenta: ALEX Krystian Winiarski  

 Tytuł projektu: „Poprawienie warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej poprzez instalację systemu 
solarnego” 

 Miejsce realizacji: Oborniki  

 Kwota pomocy: 14 990,00 zł 

 

 

 Operacja jest w trakcie realizacji  

 
 

 

 



 

 Nazwa beneficjenta: Obornicki Ośrodek Kultury  

 Tytuł projektu: „Zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego poprzez prowadzenie badań nad 
obszarem wdrażania LSR- „OBORNICKI WEHIKUŁ CZASU” 

 Miejsce realizacji: Oborniki  

 Kwota pomocy: 14 907,48 zł  

 

 

Operacja jest w trakcie realizacji  

 

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Marek Jahns  

 Tytuł projektu: „Zakup i montaż suszarni daszkowej o 
wydajności 24%/H” 

 Miejsce realizacji: Ludomy 

 Kwota pomocy: 100 000,00zł  

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Radosław Gronostaj  

 Tytuł projektu: „Utworzenie gospodarstwa agroturystycznego 
z łowiskiem przystosowanego dla osób niepełnosprawnych” 

 Miejsce realizacji: Marszewiec  

 Kwota pomocy: 100 000,00zł  

 

 
 Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Arkadiusz Najdek  

 Tytuł projektu: „Zróżnicowanie działalności poprzez wynajem 
zakupionych maszyn rolniczych” 

 Miejsce realizacji: Żukowo  

 Kwota pomocy: 100 000,00zł  

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  

 



 

 

 Nazwa beneficjenta: Grzegorz Tetzlaff  

 Tytuł projektu: „Zakup ciągnika rolniczego 70-85 KM oraz 
siewnika do podsiewu traw 2,6-3,0m” 

 Miejsce realizacji: Ryczywół 

 Kwota pomocy: 100 000,00zł  

 

 

 

Realizacja operacji nie została jeszcze rozpoczęta.  



Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76 

64-600 Oborniki 

www.kraina3rzek.pl  

biuro@kraina3rzek.pl 


