Lp.

Nazwa klienta

Wartość

Dotacja

Okres
realizacji

Zwiększenie skuteczności działania min. 12
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w
zakresie animowania działań na rzecz społeczności
lokalnej z terenu Gminy Płużnica

43 700,00

38 750,00

15.02.202015.12.2020

"Inicjuj z FIO 2.0"

Wzrost zaangażowania społecznego grup
nieformalnych i rozwój potencjału młodych
organizacji pozarządowych poprzez regranting
połączony z działaniami edukacyjno-animacyjnymi i
zrealizowanie dzięki nim

564 700,00

562 500,00

01.01.202030.11.2020

Aktywne włączenie społeczne i zawodowe 60 osób,
"Nowe szanse - wracamy na rynek
mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych
pracy I" umowa nr , projekt
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu
partnerski z Gminą Płużnica
o zastosowanie instrumentów działań PAL

765 000,00

650 250,00

01.07.201930.06.2021

Gmina Płużnica

"Mała granty Gminy Płuznica",
umowa nr 4/2019

Zwiększenie skuteczności działania min. 12
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w
zakresie animowania działań na rzecz społeczności
lokalnej z terenu Gminy Płużnica

44 660,00

37 750,00

15.01.201915.12.2019

Województwo KujaskoPomorskie

"Nowy start - Wracamy na rynek
pracy - II edycja", umowa nr
UM_SE.433.1.168.2017, projekt
partnerski z Gminą Płużnica

Aktywne włączenie społeczne i zawodowe 30 osób,
mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu
o zastosowanie dzaiłań PAL oraz zwiększenie
świadomości nt. dostępnych form pomocy u 15
członków otoczenia.

350 062,50

297 553,12

01.01.201931.03.2020

Gmina Płuznica

2

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczeństwa
Obywatelskiego

3

Województwo KujawskoPomorskie

5

Cele projektu

"Małe granty Gminy Płużnica"
umowa nr 5/2020

1

4

Nazwa projektu

Rezultaty projektu
- udzielenie i rozliczenie min. 12 dotacji dla organizacji
pozarządowych/grup nieformalnych, - udzielenie 100
godzin porad dla co najmniej 5 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica, z czego min.
40 godzin będzie dotyczyło zakresu księgowości w
organizacjach, - pomoc w przygotowaniu i złożeniu
przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica
min. 3 wniosków o dofinansowanie, - min. 12
organizacji pozarządowych/grup nieformalnych zwiększy
wiedzę i skuteczniej prowadzić będzie działalność
- min. 60 zrealizowanych oddolnych inicjatyw; - 19
spotkań animacyjno-edukacyjnych i 100 doradztw, 228 uczestników zwiększy swoją wiedzę z zakresu
możliwości realizacji oddolnych inicjatyw w ramach P
FIO; min.10 grup nieformalnych składających się z min.
3 osób każda; min. 30 grantów dla młodych organizacji;
min. 60 zrealizowanych Inicjatyw; 2 szkolenia 3-dniowe,
6 sztuk sprzętu, zakup min. 5 podręczników/publikacji, 2
generatory obsługi wniosków, 1 moderator strony www
- 60 osób objętych wsparciem w programie (usługą o
charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym), 50 osoby uzyskają kwalifikacje, - 14 osób pracujących
po opuszczeniu programu, - 60 osób z otoczenia
uczestników projektu wspartych w działalniach
integracyjnych.
- udzielenie i rozliczenie min. 12 dotacji dla organizacji
pozarządowych/grup nieformalnych, - udzielenie 100
godzin porad dla co najmniej 5 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica, z czego min.
40 godzin będzie dotyczyło zakresu księgowości w
organizacjach, - pomoc w przygotowaniu i złożeniu
przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica
min. 3 wniosków o dofinansowanie, - min. 12
organizacji pozarządowych/grup nieformalnych zwiększy
wiedzę i skuteczniej prowadzić będzie działalność
- 30 osób objętych wsparciem w programie (usługą o
charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym), - 4
osoby uzyskają kwalifikacje, - 7 osób pracujących po
opuszczeniu programu, - 30 osób z otoczenia
uczestników projektu wspartych w działalniach
integracyjnych.

6

7

Powiat Wąbrzeski

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa

8

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa

9

Państwowy Fundusz
Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych

10

11

Centrum Projektów
Polska Cyfrowa

Narodowy Instytut
Wolności - Centrum
Rozwoju Społeczreństwa
Obywatelskiego

"Zorganizowanie i prowadzenie
przez organizację pozarządową, na
zasadach określonych w ustawie z
Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego i zwiększenie
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
dostępności bezpłatnych porad prawnych i
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.
obywatelskich poprzez zorganizowanie i
poz. 1255), punktu nieodpłatnej
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
pomocy prawnej, świadczenia
oraz zwiększenie świadomości prawnej i
nieodłatnego poradnictwa
obywatelskiej mieszkańców i przekazanie wiedzy o
obywatelskiego oraz realizacji zadań
ich prawach i obowiązkach
z zakresu edukacji prawnej w 2019
roku dla mieszkańców Powiatu
Wąbrzeskiego" umowa nr 5/2018

"E-aktywni mieszkańcy
województwa dolnośląskiego i
lubuskiego", umowa nr
POPC.03.01.00-00-0108/18-00,
projekt partnerski z Fundacją
Aktywnych Inicjatyw i Rozwoju

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów
cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i
rekreacyjnych wśród min. 90% spośród 13 300 osób
powyżej 25 r. ż. z. obszaru województwa
dolnośląskiego i lubuskiego objętych w projekcie
szkoleniami kompetencji cyfrowych.

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów
cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i
rekreacyjnych wśród min. 90% spośród 13 800 osób
powyżej 25 r. ż. z. obszaru województwa śląskiego i
opolskiego objętych w projekcie szkoleniami
kompetencji cyfrowych.
"Kluby Seniora w Gminie Płużnica", Dofinansowanie ze środków PFRON projektu w
umowa nr: WRR/000284/02/D
ramach obszaru E "Programu wyrównywania różnic
projekt partnerski z Gminą Płużnica
między regionami III"
"E-aktywni mieszkańcy
województwa śląskiego i
opolskiego", umowa nr
POPC.03.01.00-00-0097/18-00,
projekt partnerski z Fundacją
Aktywnych Inicjatyw i Rozwoju

Podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych
"E-aktywni mieszkańcy
niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów
województwa kujawskocyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i
pomorskiego i łódzkiego", umowa
rekreacyjnych wśród min. 90% spośród 15 330 osób
nr POPC.03.01.00-00-0073/18-00,
powyżej 25 r. ż. z. obszaru województwa kujawskoprojekt partnerski z Fundacją
pomorskiego i łódzkiego objętych w projekcie
Aktywnych Inicjatyw i Rozwoju
szkoleniami kompetencji cyfrowych.

"Inicjuj z FIO na start"

Wzrost zaangażowania społecznego grup
nieformalnych i rozwój potencjału młodych
organizacji pozarządowych poprzez regranting
połączony z działaniami edukacyjno-animacyjnymi i
zrealizowanie dzięki nim

1. Zwiększą się możliwości dostępu dla osób
uprawnionych z Powiatu Wąbrzeskiego do
nieodpłatnych porad prawnych
2. Zmniejszy się wykluczenie w dostępie do porad
prawnych dla mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego
3. Zwiększy się świadomość prawna i obywatelska
mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego – rezultat trwały
Produkty:
01.01.20191. Funkcjonowanie przez 12 miesięcy od 01.01.2019 do
31.12.2019
31.12.2019 Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na
terenie Powiatu Wąbrzeskiego
2. Średniomiesięcznie udzielonych zostanie min. 30
porad i informacji prawnych – łącznie min. 360
4. Przeprowadzenie 8 wykładów/warsztatów w szkołach
na terenie powiatu wąbrzeskiego
3. Wydanie i dystrybucja informatora „Edukacja
prawna” w ilości 600 sztuk

68 960,00

64 020,00

8 270 670,00

8 186 170,00

01.10.2018 31.12.2019

- 13 300 osób objętych działaniami szkoleniowymi w
zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług), - 50
wspartych PIAP

8 584 640,00

8 498 440,00

01.09.2018 30.11.2019

- 13 800 osób objętych działaniami szkoleniowymi w
zakresie korzystania z Internetu (w tym z e-usług), - 55
wspartych PIAP

80 000,00

80 000,00

29.08.2018 15.11.2019

min. 40 osób niepełnosprawnych weżmie udział w
wyjeździe integracvyjno-rehabilitacyjnym

9 536 820,00

9 441 320,00

1 011 050,00

- min. 118 zrealizowanych oddolnych inicjatyw; - 38
spotkań animacyjno-edukacyjnych i 200 doradztw, 456 uczestników zwiększy swoją wiedzę z zakresu
możliwości realizacji oddolnych inicjattyw w ramach P
01.05.2018 - FIO; min.20 grup nieformalnych składających się z min.
1 000 000,00
30.11.2019 3 osób każda; min. 36 grantów dla młodych organizacji;
min. 118 zrealizowanych Inicjatyw; 6 szkoleń, 8 sztuk
sprzętu, 2 strony www, 1 program komputerowy, udział
w min. 15 spotkaniach ciał dialogu/konsultacyjnych,
zakup min. 17 podręczników/publikacji

- 15 330 osób objętych działaniami szkoleniowymi w
01.06.2018 zakresie korzystrania z Internetu (w tym z e-usług), - 72
31.08.2019
wspartych PIAP

"Kujawsko-Pomorska Akademia
Liderów", umowa nr
UM_RW.052.1.045.2018

Zwiększenie zaangażowania społecznego 32 liderów
(w tym 16 osób do 35 roku życia) mieszkańców
województwa kujawsko-pomorskiego na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z
wykorzystaniem lokalnych potencjałów

12

Województwo Kujawsko
- Pomorskie (KSOW)

13

"Gminne Punkty Opieki Dziennej Wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki
wsparcie dla rodziców małego
nad dziećmi do lat 3 oraz umożliwienie powrotu do
Województwo Kujawsko
dziecka", umowa nr
pracy lub znalezienia pracy 15 osobom poprzez
- Pomorskie
UM_SE.433.1.130.2018, umowa
utworzenie 21 miejsc opieki u dziennych opiekunek
partnerska z Gminą Płużnica, Gminą
w gminach Płużnica, Lisewo i Chełmża
Lisewo i Gminą Chełmża

14

15

16

48 139,99

37 199,99

01.05.2018 31.10.2018

1 806 935,32

1 535 895,02

01.04.2018 30.06.2020

Zwiększenie skuteczności działania min. 12
"Aktywna Gmina Centrum Wsparcia
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w
Organizacji Pozarządowych",
zakresie animowania działań na rzecz społeczności
umowa nr 4/2018
lokalnej z terenu Gminy Płużnica

43 700,00

37 750,00

01.02.2018 30.11.2018

Województwo Kujawsko
- Pomorskie

"Nowy start - Wracamy na rynek
pracy - I edycja", umowa nr
UM_SE.433.1.169.2017, projekt
partnerski z Gminą Płużnica

Aktywne włączenie społeczne i zawodowe 30 osób,
mieszkańców Gminy Płużnica, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w oparciu
o zastosowanie dzaiłań PAL oraz zwiększenie
świadomości nt. dostępnych form pomocy u 15
członków otoczenia.

350 062,50

297 553,12

01.01.2018 31.03.2019

Powiat Wąbrzeski

"Zorganizowanie i prowadzenie
przez organizację pozarządową, na
zasadach określonych w ustawie z
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1255), punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej w 2017 roku dla
mieszkańców Powiatu
Wąbrzeskiego", umowa nr 5/2016

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego znajdujących
się w trudnej sytuacji życiowej i zwiększenie
dostępności bezpłatnych porad prawnych i
obywatelskich poprzez zorganizowanie i
prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
oraz zwiększenie świadomości prawnej i
obywatelskiej mieszkańców i przekazanie wiedzy o
ich prawach i obowiązkach

65 725,88

60 725,88

01.01.2018 31.12.2018

Gmina Płużnica

- przeprowadzenie szkoleń w formie warsztatów dla 32
liderów (2 grupy po 57 godzin, łącznie 114 godzin, w
tym 6 godzin w formie wolontariatu), - przeprowadzenie
dla 32 liderów i 68 zaproszonych gości 8-mio godzinnej
konferencji, 32 osoby z województwa kujawskopomorskiego nabędą kompetencje - umiejętności i
wiedzę do pełnienia roli lidera
- 21 osób opiekujących się dziećmi do lat 3, - 21
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, - 11
osób powróci na rynek pracy po przerwie związanej z
urodzeniem/wychowaniem dziecka, - 10 liczba osób
pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub
poszukują pracy po opuszczeniu programu, - 7
utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat
3, które funkcjonują po zakończeniu projektu, - 14
liczba dziennych opiekunów/kandydatów na dziennych
opiekunów objętych wsparciem w projekcie, - 14 liczba
opiekunów dziennych którzy uzyskali
kwalifikacje/nabyli kompetencje po opuszczeniu
programu
- udzielenie i rozliczenie min. 12 dotacji dla organizacji
pozarządowych/grup nieformalnych, - udzielenie 100
godzin porad dla co najmniej 5 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica, z czego min.
40 godzin będzie dotyczyło zakresu księgowości w
organizacjach, - pomoc w przygotowaniu i złożeniu
przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy Płużnica
min. 3 wniosków o dofinansowanie, - min. 12
organizacji pozarządowych/grup nieformalnych zwiększy
wiedzę i skuteczniej prowadzić będzie działalność
- 30 osób objętych wsparciem w programie (usługą o
charakterze społecznym, edukacyjnym, zawodowym), - 4
osoby uzyskają kwalifikacje, - 7 osób pracujących po
opuszczeniu programu, - 30 osób z otoczenia
uczestników projektu wspartych w działalniach
integracyjnych.
- funkcjonowanie przez 12 miesięcy Punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie Powiatu
Wąbrzeskiego, - średniomiesięcznie udzielonych
zostanie min. 25 porad i informacji prawnych – łącznie
min. 300, - wydanie i dystrybucja broszury
„Podstawowe informacje prawne” w ilości 600 sztuk, zwiększą się możliwości dostępu dla osób z grup
uprawnionych z Powiatu Wąbrzeskiego do
nieodpłatnych porad prawnych, - zmniejszy się
wykluczenie w dostępie do porad prawnych dla
mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego, - zwiększy się
świadomość prawna i obywatelska mieszkańców
Powiatu Wąbrzeskiego, - zwiększy się wiedza
mieszkańców Powiatu znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej w zakresie ochrony i realizacji praw
obywatelskich

17

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług
Urząd Marszałkowski "Kluby Seniora w Gminie Płużnica",
opiekuńczych i społecznych świadczonych w
Województwa Kujawsko- umowa nr: UM-SE.433.1.115.2017,
Gminie Płużnica woj. kujawsko-pomorskie dla 120
Pomorskiego
projekt partnerski z Gminą Płużnica
niesamodzielnych seniorów

18

"Aktywna Gmina", umowa nr
8/2017

Celem głównym projektu jest zwiększenie roli
inicjatyw lokalnych, animowanie działań na rzecz
społeczności lokalnej poprzez regranting i
zrealizowanie minimum 9 inicjatyw organizacji
pozarządowych lub grup nieformalnych na terenie
Gminy Płużnica

"Kujawsko - Pomorska Akademia
Młodych Liderów" umowa nr:
UM_RW.052.1.265.2017

Zwiększenie zaangażowania społecznego 45
młodych liderów mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego na rzecz przeciwdziałania
wykluczeniu społecznemu z wykorzystaniem
lokalnych potencjałow.

"Kolonie letnie" umowa nr 7/2017

Rozwój postraw prospołecznych, nabycie rzetelnej
wiedzy na tema uzależnień, wskazanie negatywnych
skutków zażywania substancji psychoaktywnych
oraz nauka zdrowego stylu życia przez 45 dzieci z
terenu gminy Płużnica, poprzez udział w koloniach
letnich.

19

20
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Gmina Płużnica

Województwo KujawskoPomorskie/ KSOW

Gmina Płużnica

Fundusz Wyszehradzki

Poprawa jakości kształcenia średniego zawodowego
"Agri- Edu Startup Boost.
rolniczego, zaimplementowanie współczesnej nauki
Innowacyjne uczniowskie start-upy
i metod nauczania i w dłuższej perspektywie
w szkołach rolniczych na wsi.
poprawa sytuacji absolwentów na rynku pracy i
V4+UA+MD+GE", umowa nr
nowatorskich dochodów rolniczych opierających się
21710671
na doświadczeniu V4

4 472 373,00

- 120 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem
społecznmym objętych usługami społecznymi
świadczonymi w interesie ogólnym,
- 136 wspartych w programie miejsc świadczxeia usług
społecznych istniejących po zakończeniu projektu, 120 opiekunek/ów faktycznych podniesie swoje
01.10.2017 umiejętności i wiedzę, - 16 osób ukończy szkolenie i
4 110 773,00
30.09.2020
otrzyma uprawnienia do świadczenia usług opieki w
miejscu zamieszkania,
- 120 uczestników/czek
niesamodzielnych seniorów, którzy zostali objęci opieką,
zostali zaktywizowani i zintegrowani,
-1
funkcjonujące Gminne Centrum Usług Środowiskowych,
świadczących usługi doradcze, informacyjne i
animacyjne.

20 000,00

10.08.2017 - 10 zrealizowanych inicjatyw na terenie Gminy Płużnica
15.12.2017
przyczyniło się do wzrostu aktywności obywatelskiej

50 590,87

41 630,87

- przeprowadzenie trzech 52-u godzinnych szkoleń w
formie warsztatów dla młodych liderów (łącznie 156
01.07.2017 godzin) dla 45 osób z woj. kujawsko-pomorskiego, 15.11.2017 przeprowadzenie 90 godzin couchingu - po 2 godziny na
osobę, - opracowanie 45 bścieżek rozwoju zawodowego i
osobistego przez 45 młodych liderów

17 600,00

10 000,00

26.06.2017 15.08.2017

280 711,79

- uruchomione zostaną 3 starty, - 600 aktywnych
użytkowników, którzy zebrali informacje o innowacjach
16.06.2017 w dziedzinie rolnictwa, - 280 aktywnych użytkowników
15.06.2018
platformy e-learningowej i bezpośredni uczestnicy
wydarzeń

25 300,00

280 711,79

- udział w koloniach 45 dzieci z terenu gminy Płużnica,
w tym 25 z rodzin dysfunkcyjnych, - organizacja
letniego wypoczynku - kolonioe profilaktycznoterapeutyczne przez 6 dni,
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Celem projektu jest aktywne włączenie społeczne 30
osób, mieszkańców Gminy Chełmno, zagrożonych
ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które w
"Aktywizacja społeczno-zawodowa
pierwszej kolejności wymagają aktywizacji
osób zagrożonych wykluczeniem
Urząd Marszałkowski
społecznej, w tym osoby bezroboten, które zgodnie z
społecznym i korzystających z
Województwa Kujawskoustawą o promocji zatyrudnienia i instytucjach
pomocy społecznej w Gminie
Pomorskiego
rynku pracy znajdują się w trzeciej grupie osób Chełmno", umowa nr
tzw. oddalonych od rynku pracy poprzez realizację
UM_SE.433.1.028.2017
zindywidualizowanych i kompleksowych działań w
oparciu o Program Aktywności Lokalnej z
wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji
Celem projektu jest poprawa pozycji na rynku pracy
osób z terenu województwa kujawsko-pomorskiego
poprzez przeszkolenie i doradztwo podstawowe oraz
Urząd Marszałkowski
"Szansa dla Aktywnych - Centrum zawodowe 53 osób i pomoc w samozatrudnienieu
Województwa Kujawsko- Wspierania Przedsiębiorczości"
44 osób bezrobotnych i biernych zawodowo,
Pomorskiego
UM_SE.433.1.051.2017
powyżej 29 roku życia z czego min 80% będą to
osoby zamieszkujące na terenie powiatów o
wysokiej stopie bezrobocia oraz stworzenie
dodatkowych 6 miejsc pracy.
Celem projektu jest podjęcie samozatrudnienia przez
26 kobiet oraz 16 mężczyzn bezrobotnych lub
biernych zawodowo w wieku powyżej 29 roku
Urząd Marszałkowski
"Fabryka firm", umowa nr:
życia, zamieszkałych na terenie jednego z 18
Województwa Kujawsko- UM_SE.433.1.060.2017, projekt
powiatów województwa kujawsko-pomnorskiego, w
Pomorskiego
partnerski z CTI e-Misja
których wysokość stopy bezrobocia przyjmuje
wartość wyższą niż wysokość stopy bezrobocia dla
całego województwa.

285 968,00

1 925 184,00

1 878 744,00

243 071,00

1 881 724,00

1 836 046,80

- 4 osoby uzyskają kwalifikacje,
- 2 osoby
poszukujący pracy po opuszczeniu programu,
- 7 osób pracujących po opuszczeniu programu,
- 18 - wskaźnik efektywności społeczno-zatrudnieniowej,
- 7 - wskaźnik efektywności zatrudnieniowej,
- 10 osób z otoczenia podniesie swoją wiedzę i
04.05.2017 umiejętności z zakresu funkcjonowania rodziny i
31.10.2018
pełnienia ról wychowawczych, - 10 osób - podniesie
swoją wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania
rodziny i pełnienia ról wychowawczych, - 16 osób
nabędzie doświadczenie zawodowe, - 8 osób w ramavch
szkoleń zawodowych nabędzie wiedzę i umiejętności, 60 osób z otoczenia uczestników projektu - wzrost
aktywności i integracji społecznej

02.05.2017 31.12.2018

- 50 utworzonych miejsc pracy w ramch udzielonych z
EFS środków na podjęcie działalności gosp.
- 44 osoby otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
- 52 osoby podniosą swoje kompetenbcje dzięki
udziałaowi we wsparciu szkolenioewo-doradczym

02.05.2017 31.12.2018

- 47 utworzonych miejsc pracy w ramch udzielonych z
EFS środków na podjęcie działalności gosp.
- 42 osoby otrzymają bezzwrotne środki na podjęcie
działalności gospodarczej,
- 56 osoby podniosą swoje kompetenbcje dzięki
udziałaowi we wsparciu szkolenioewo-doradczym

Gmina Płużnica

"Centrum Wspierania Organizacji
Zwiększenie wiedzy i skuteczności działania
Pozarządowych" umowa nr 2/2017 organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużnica

23 600,00

11 000,00

- udzielenie 100 godzin porad dla co najmniej 5
organizacji pozarządowych z terenu Gminy Płużica, z
czego min. 40 godzin będzie dotyczyło zakresu
15.02.2017 księgowości w organizacjach, - 5 organizacji
15.12.2017
pozarządowych zwiększy wiedzę i skutecxzniej
prowadzić będzie działalność, - pomoc w przygotowaniu
i złożeniu przez organizacje z terenu gminy Płużnica
min. 3 wniosków o dofinansowanie

Gmina Płużnica

Celem projektu jest poprawa jakości, poziomu życia
i stworzenie warunków do godnego starzenia się
oraz zagospodarowanie potencjału 50 osób starszych
w wieku 60+ z gminy Płużnica poprzez aktywne
uczestniczenie beneficjentów w zajęciach
sportowych, warsztatach i spotkaniach
integracyjnych prowadzonych przy klubach seniora
w ramach projektu

10 750,00

8 750,00

- utworzenie 5 (10-cio osobowych) nieformalnych
15.02.2017 klubów seniora,
- przeprowadzenie 240 godzin
15.12.2017
zajęć dla 50 uczestników projektu

"Złoty wiek seniorów w Gminie
Płużnica", umowa nr 1/2017

27

28

29

Województwo KujawskoPomorskie

Ministerstwo Rodziny
Pracy i Polityki
Społecznej

Starostwo Powiatowe w
Wąbrzeźnie

"Inicjuj z FIO bis", umowa nr
UM_SZ.616.1.293.2017
UM_SZ.616.1.294.2017

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnychprzez
wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego
i infrastrukturalnego min. 83 podmiotów sektora młodych organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych i samopomocowych z woj. Kujawskopomorskiego w ciągu 11 miesięcy

"Inicjuj z FIO bis" umowa nr
115_I/2017, partnerstwo z TŁOK

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnychprzez
wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego
i infrastrukturalnego min. 83 podmiotów sektora młodych organizacji pozarządowych oraz grup
nieformalnych i samopomocowych z woj. Kujawskopomorskiego w ciągu 11 miesięcy

"Zorganizowanie i prowadzenie
przez organizację pozarządową, na Celem projektu jest wyrównanie szans mieszkańców
zasadach określonych w ustawie z
powiatu wąbrzeskiego znajdujących się w trudnej
dnia 5 sierpnia 2015 r. o
sytuacji życiowej i zwiększenie dostępności
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz
bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich
edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r.
poprzez zorganizowanie i prowadzenie punktu
poz. 1255), punktu nieodpłatnej
nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększenie
pomocy prawnej w 2017 roku dla świadomości prawnej i obywatelskiej mieszkańców i
mieszkańców Powiatu
przekazanie wiedzy o ich prawach i obowiązkach
Wąbrzeskiego", umowa nr 5/2016

Stowarzyszenie Kuźnia
Inicjatyw Lokalnych

Z dziećmi i dla dzieci 10/67/DL9ODL/2016

Celem projektu było zwiększenie integracji
międzypokoleniowej i wzmocnienie realizacji 12 dzieci w
wieku od 7 do 16 lat i 12 dorosłych z miejscowości
Płużnica poprzez organizacje warsztatów i
przeprowadzenie spotkania integracyjnego.

31

Gmina Płużnica

Dofinansowanie wkładu własnego do
projektów finansowych z funduszy
zewnętrznych 5/2016

Wkład własny do projektu "Działamy wspólnie- Aktywne
sołectwa"

32

Województwo Kujawsko
Pomorskie

Działamy wspólnie- Aktywne sołectwa
UM_RW.043.1.033.2016

Celem projektu jest zwiększenie aktywizacji społecznej
100 mieszkańców Gminy Płużnica na rzecz
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu z
wykorzystaniem lokalnych potencjałów

30

15 000,00

- min. 83 podmioty zrealizują oddolne inicjatywy, - 285
przedstawicieli/ek grup nieformalnych, młodych
organizacji i organizacji-Patronów zwiększy swoją
01.02.2017 wiedzę z zakresu możliwości realizacji oddolnych
31.12.2017
inicjatyw, pisania, realizacji i rozliczania projektów
poprzez udział w spotkaniach animacyjno-edukacyjnych
i doradztwach

560 000,00

- min. 83 podmioty zrealizują oddolne inicjatywy, - 285
przedstawicieli/ek grup nieformalnych, młodych
organizacji i organizacji-Patronów zwiększy swoją
01.02.2017 wiedzę z zakresu możliwości realizacji oddolnych
31.12.2017
inicjatyw, pisania, realizacji i rozliczania projektów
poprzez udział w spotkaniach animacyjno-edukacyjnych
i doradztwach

65 810,00

60 670,00

- min. 300 udzielonych bezpłatnych porad prawnych,
01.01.2017 - - dystrybucja 600 broszur - 600 odbiorców informacji
31.12.2017 - funkcjonowanie Punktu nieodpłatnej pomocy prawnej
przez 12 miesięcy - 5 dni w tygodniu po 4 godziny

4 170,00

2 920,00

27.06.201630.09.2016

Przeprowadzono:
-3 warsztaty z
animatorem,
-5 warsztatów z rękodzieła,
-1 spotkanie integracyjne.

4 420,00

01.05.201630.06.2016

Przeprowadzono:
-4 warsztaty
"Planowanie Lokalnych Inicjatyw" łącznie dla 160 osób,
-wyjazd studyjny "Dobre przykłady lokalnych inicjatyw" dla 41
osób,
-Konferencja "Lokalne inicjatywy motorem
rozwoju" dla 100 osób.

39 708,39

01.05.201630.06.2016

Przeprowadzono:
-4 warsztaty
"Planowanie Lokalnych Inicjatyw" łącznie dla 160 osób,
-wyjazd studyjny "Dobre przykłady lokalnych inicjatyw" dla 41
osób,
-Konferencja "Lokalne inicjatywy motorem
rozwoju" dla 100 osób.

611 480,00

611 480,00

44 128,39

44 128,39
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Ministerstwo Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej

Celem głownym projektu jest poprawa jakości poziomu
W zdrowym ciele zdrowy duch- Mobilny
życia 48 osób starszych z terenu Gminy Płużnica do
Uniwersytet III Wieku
godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału
10835/2016/ASOS
osób strszych

34

Gmina Płużnica

Obsługa Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych 1/2016

Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i skuteczności
działania organizacji pozarządowych z terenu Gminy
Płużnica

35

Gmina Płużnica

Aktywni seniorzy- Uniwerytet III Wieku
w gminie Płużnica 2/2016

Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia 48
osób starszych 60+ w Gminie Płużnica do godnego
starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób
starszych

36

Powiat Wąbrzeski

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie Pwiatu
Wąbrzeskiego w 2016 roku 5/2015

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
mieszkańców powiatu Wąbrzeskiego znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej i zwiększenie świadomości
prawnej i obywatelskiej mieszkańców i przekazanie
wiedzy o ich prawach i obowiązkach

162 450,80

145 440,00

01.04.201631.12.2016

-przeprowadzenie 16 godzin wykładów z dietetykiem,
-zorganizowanie 8 wyjazdów do Centrum Rehabilitacyjnego,
-zorganizowano 8 biesiad, -zorganizowano 8 wieczorków
kulturalnych,
- przeprowadzono 32 godziny
zajęć kabaretu,
zorganizowano 1 wyjazd do opery,
-przeprowadzono 64
godziny zajęć komputerowych,
przeprowadzono 16 godzin zajęć z prawnikiem,
-zorganizowano 2 wyjazdy krajoznawczo- turystyczne,
-zorganizowano 8 spotkań integracyjnych, -przeprowadzono
120 godzin zajęć rękodzielniczych,
zorganizowano 16 spotkań kulinarnych, -przeprowadzono 16
godzin wykładów "wolontariat długoterminowy",
przeprowadzono 48 godzin wykładów "Zasady planowania
działań integracyjnych",
zorganizowano 1 Gminny Dzień Seniora -przeprowadzenie 128
godzin zajęć sportowych,
przeprowadzenie 12 godzin wykładów z lekarzem,

23 600,00

11 000,00

15.02.201615.12.2016

-udzielenie 100 godzin porad dla Organizacji z terenu Gminy
Płużnica, -pomoc w przygotowaniu i założeniu przez
organizacje min. 3 wniosków o dofinansowanie, -5 organizacji
pozarządowych zwiększy wiedzę i skuteczniej przeprowadzić
będzie działalność

19 690,00

7 000,00

15.02.201615.12.2016

-przeprowadzono 92 godziny zajęć rękodzielniczych, przeprowadzono 92 godziny zajęć sportowych, -zorganizowano
8 spotkań integracyjnych

01.01.201631.12.2016

śwaidczenie bezpłatnych usług prawnych z zakresu: prawo
rodzinne z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów,
sprawa dotycząca rozwodu , separacji lub podziału majątku
wspólnego małżonków, sprawa dotycząca alimenów, sprawa z
zakresu prawa pracy, sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarczej, sprawa z zakresu prawa cywilnego z
wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych , prawa do opieki
zdrowotnej, sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego,
sprawa z zakresu prawa karnego, sprawa z zakresu prawa
podatkowego

61 940,00

59 940,00
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Powiat Chełmiński

38

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu

39

40

41

42

Prowadzenie punktu nieodpłatnej
pomocy prawnej na terenie Pwiatu
Chełmińskiego w 2016 roku umowa
zawarta w dniu 22.12.2015

Celem ogólnym projektu jest wyrównanie szans
mieszkańców powiatu Chełmińskiego znajdujących się w
trudnej sytuacji życiowej i zwiększenie świadomości
prawnej i obywatelskiej mieszkańców i przekazanie
wiedzy o ich prawach i obowiązkach

Czy sześćdziesiąt czy też naście zawsze
wspólne integracje

Aktywizacja osób strszych 60+ oraz ich integracja z
młodzieżą w Gminie Płużnica i wzrost ich aktywności
społecznej poprzez aktywne uczestnictwo w warsztatach
artystycznych, wyładach i zajęciach integracyjnych z
młodzieżą

Ministerstwo Pacy i Polityki Aktywny Senior- Mobilny Uniwersytet
Społecznej ASOS
III Wieku

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Gmina Płużnica

Gmina Płużnica

Poprawa jakości i poziomu życia 40 osób starszych z
gminy Płużnica do godnego starzenia się oraz
zagospodarowania potencjału osób starszych poprzez
aktywne uczestnictwo w zajęciach Mobilnego
Uniwersytetu III Wieku

Opracowanie modelu zwiększania stabilności finansowej i
instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i
Social Slow Food: Trwałe źródła
pochodzącymi z grupy defaworyzowanych w regionie
dochodu i efektywna integracja
Kachetii w Gruzji oraz zwiększenie ich aktywności
społeczna dla osób niepełnosprawnych i zawodowej i społecznej poprzez urynkowienie produkcji
wykluczonych społecznie z ośrodka
lokalnej, wymianę doświadczeń z polskimi organizacjami
TEMI
w kwestii prowadzenia przedsiębiorczości społecznej,
modeli sprzedaży produktów regionalnych oraz technik
marketingowych.

"Żyję aktywnie i twórczo- Uniwersytet
Trzeciego Wieku w gminie Płużnica"

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

Wzrost aktywności społecznej 40 osób starszych
(priorytetowo w wieku 60+) w gminie Płużnica poprzez
uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rekreacyjnosportowych oraz wzrost integracji miedzypokoleniowej
poprzez organizowane spotkania

Zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica

61 940,00

11 680,00

147 385,00

59 940,00

4 000,00

132 545,00

01.01.201631.12.2016

śwaidczenie bezpłatnych usług prawnych z zakresu: prawo
rodzinne z wyłączeniem rozwodów, separacji i alimentów,
sprawa dotycząca rozwodu , separacji lub podziału majątku
wspólnego małżonków, sprawa dotycząca alimenów, sprawa z
zakresu prawa pracy, sprawa z zakresu rozpoczęcia działalności
gospodarczej, sprawa z zakresu prawa cywilnego z
wyłączeniem spraw z zakresu prawa rzeczowego i spadkowego,
sprawa z zakresu ubezpieczeń społecznych , prawa do opieki
zdrowotnej, sprawa z innego zakresu prawa administracyjnego,
sprawa z zakresu prawa karnego, sprawa z zakresu prawa
podatkowego

01.04.201531.12.2015

-przeprowadzenie 42 godziny zajęć sekcji artystycznej, przeprowadzenie 42 godziny zajęć sekcji rekreacyjnosportowej, -zorganizowanie 4 spotkań integracyjnych, przeprowadzenie 8 godzin szkolenia "Wolontariusz/ka służy
pomocą"

1.03.201531.12.2015

- przeprowadzenie 120 godzin zajęć sekcji rękodzielniczej, przeprowadzenie 80 godzin sekcji florystycznej, przeprowadzenie 120 godzin sekcji sportowej, przeprowadzenie 80 godzin sekcji komputerowej, przeprowadzenie 64 godzin zajęć sekcji teatralnej, zorganizowanie Gminnego Dnia Seniora, -wyjazd edukacyjny
do Trójmiasta, -przeprowadzenie 32 godzin warsztatów
aktywizujących, -wyjazd do opery.

285 593,86

243 895,00

1.03.201531.12.2015

-wizyta przygotowawczo-rekrutacyjna: analiza potrzeb
szkolenia z zakresu przedsiębiorczości społecznej, -wytyczanie
szlaku rowerowego i zebranie informacji o lokalnych
atrakcjach, -zakup sprzętu, -program stażowy w Polsce, przygotowanie rekrutacji do działalności usługowej (instalacja
sprzętu, opracowanie menu), -Event promocyjny w TEMI,
inauguracja pierwszego szlaku rowerowego, uruchomienie
restauracji

19 100,00

6 000,00

15.02.201515.12.2015

-przeprowadzenie 96 godzin w ramach sekcji artystycznej, przeprowadzenie 96 godzin w ramach sekcji rekreacyjnosportowej, -zorganizowanie 8 spotkań integracyjnych

15.02.201515.12.2015

Udzielenie 100 porad dla co najmniej 5 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica, pomoc w
przygotowaniu i złożeniu przez organizacje pozarządowe z
terenu Gminy Płużnica 3 wniosków o dofinansowanie, 5
organizacji pozarządowych skuteczniej prowadzić będzie
działalność.

23 200,00

10 000,00
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PK

44

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu
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48

Ministertwo Pracy i Polityki
Społecznej

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego w Toruniu

Gmina Płużnica

Świadczenie usłuch doradczych w
Punktach Konsultacyjnych KSU (PK
KSU)

-zapewnienie mikro małym lub średnim przedsiębiorcom z
terenu województwa kujawsko-pomorskiego dostępu do
usług doradczych w PK KSU według standardu,
zapewnienie osobom zamierzającym rozpocząć
działalność gospodarczą dostępu do usług doradczych w
PK KSU według standardu,
-poprawa dostępności
usług doradczych dla MSP w regionie

Inicjuj z FIO partnerski ze
Stowarzyszeniem TŁOK

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych przez
wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego i
infrastrukturalnego min.237 podmiotów sektora- młodych
organizacji pozarządowych grup nieformalnych i
samopomocowych z woj. Kujawsko- Pomorskiego w ciągu
30 miesięcy.

Inicjuj z FIO partnerski ze
Stowarzyszeniem TŁOK

Zwiększenie liczby inicjatyw oddolnych przez
wzmocnienie aktywności oraz potencjału ludzkiego i
infrastrukturalnego min.237 podmiotów sektora- młodych
organizacji pozarządowych grup nieformalnych i
samopomocowych z woj. Kujawsko- Pomorskiego w ciągu
30 miesięcy.

1 893 226,16

Aktywny Senior- Mobilny Uniwersytet
III Wieku

Poprawa jakości i poziomu życia 40 osób starszych z
gminy Płużnica do godnego starzenia się oraz
zagospodarowania potencjału osób starszych poprzez
aktywne uczestnictwo w zajęciach Mobilnego
Uniwersytetu III Wieku

117 135,00

"Jestem Seniorem- Jestem Aktywny"

"Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych"

Aktywizacja 35 osób starszych 60+ oraz integracja
międzypokoleniowa seniorów w Gminie Płużnica i wzrost
ich aktywności społecznej poprzez aktywne uczestnictwo
w warsztatach artystycznych, wykładach i zajęciach
integracyjnych z młodzieżą (35 osób)

Zwiększenie wiedzy i skuteczności działania organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica

211 680,00

190 512,00

1 893 226,16

6 200,00

21 800,00

1 798 000,00

20.10.201431.08.2015

Wyświadczenie min. 1764 godzin asysty w prowadzeniu
działalności gospodarczej dla min. 84 klientów. Usługi są
częściowo odpłatne (klient wnosi 10% wkładu własnego,
natomiast 90% kosztów usługi stanowi pomoc de minimis)

1.06.201430.11.2016

-udzielenie grantów dla NGO z województwa KujawskoPomorskiego, -zwiększenie wiedzy nt możliwości realizacji
oddolnych inicjatyw w ramach FIO w wyniku spotkań
informacyjno- edukacyjnych i doradztwa
zwiększenie aktywności obywateli,
-wzrost potencjału
technicznego organizacji pozarządowych

1.06.201430.11.2016

01.0331.12.2014

-udzielenie grantów dla NGO z województwa KujawskoPomorskiego, -zwiększenie wiedzy nt możliwości realizacji
oddolnych inicjatyw w ramach FIO w wyniku spotkań
informacyjno- edukacyjnych i doradztwa
zwiększenie aktywności obywateli,
-wzrost potencjału
technicznego organizacji pozarządowych
-wzrośnie integracja międzypokoleniowa wśród uczestników
projektu w wieku 60+ z gminy Płużnica
-zwiększy się dostęp do różnorodnych form zajęć i poprzez to
poprawi się jakość oferty edukacyjnej uczestników projektu w
wieku 60+
-wzrost aktywności
społecznej w tym rozwój wolontariatu i partycypacji w życiu
społecznym, w tym udział osób starszych w kształtowaniu
polityki publicznej w gminie Płużnica
zwiększenie ilości osób w wieku 60 lat regularnie
korzystających z komputerów -zwiększenie ilości osób
starszych uczestniczących w projekcie edukacyjnym w gminie
Płużnica
-poprawa poziomu i jakości
życia wśród 40 osób

01.0431.12.2014

-przeprowadzonych zostanie łącznie 144 godziny warsztatów
-przeprowadzonych będzie 6 godzin wykładów prawnika dla 35
osób
-35 osób powyżej 60 roku życia nabędzie nowe
umiejętności podczas zajęć rękodzielniczych
-35 osób powyżej 60 roku życia nabędzie nawyku zdrowego i
aktywnego spędzania czasu wolnego podczas zajęć rekreacyjnosportowych
-wzrośnie aktywność
społeczna i integracja wśród 70 osób (35 osób starszych i 35
dzieci i młodzieży)
-rozwinie się
zainteresowanie wolontariatem wśród 30% uczestników
aktywnie włączających się w realizację projektu

15.0215.12.2014

-udzielenie 120 godzin porad dla co najmniej 5 organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica
przygotowanie i złożenie przez organizacje pozarządowe z
terenu Gminy Płużnica 3 wniosków o dofinansowanie
-5
organizacji pozarządowych skuteczniej prowadzić będzie
działalność
Rezulaty badane będą przez:
-wypełnianie karty (listy) usług doradczych
-zestawienie przygotowanych wniosków o dofinansowanie
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Gmina Płużnica

Ministerstwo Spraw
Zagranicznych

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej
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Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

53

Gmina Płużnica (Krajowa
Sieć Obszarów Wiejskich
Województwa KujawskoPomorskiego)
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Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

"Żyję aktywnie i twórczo- Uniwersytet
Trzeciego Wieku"

Wzrost aktywności społecznej 40 osób starszych
(priorytetowo w wieku 60+) w gminie Płużnica poprzez
uczestnictwo w warsztatach artystycznych, rekreacyjnosportowych oraz wzrost integracji miedzypokoleniowej
poprzez organizowane spotkania

Opracowanie modelu zwiększania stabilności finansowej i
instytucji zajmujących się osobami niepełnosprawnymi i
Social Slow Food: Trwałe źródła
pochodzącymi z grupy defaworyzowanych w regionie
dochodu i efektywna integracja
Kachetii w Gruzji oraz zwiększenie ich aktywności
społeczna dla osób niepełnosprawnych i zawodowej i społecznej poprzez urynkowienie produkcji
wykluczonych społecznie z ośrodka
lokalnej, wymianę doświadczeń z polskimi organizacjami
TEMI
w kwestii prowadzenia przedsiębiorczości społecznej,
modeli sprzedaży produktów regionalnych oraz technik
marketingowych.

"Dobre klimaty dla współpracy NGO i
JST w gminach Płużnica i Gruta"

Zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmów
współpracy administracji publicznej i organizacji
pozarządowych w gminach Płużnica i Gruta w okresie od
października 2013 do 30 czerwca 2015 roku

20 700,00

249 816,00

652 935,60

15.02.15.12.2014

-przeprowadzenie 192 godzin lekcyjnych zajęć dla 40 seniorów
-40 seniorów aktywnie spędzi wolny czas -przeprowadzonych
zostanie minimum 45 dni zajęć
-przeprowadzonych zostanie minimum 1440 osobogodzin zajęć
-40 seniorów nabędzie nawyk aktywnego, twórczego i
zdrowego trybu życia
-wzrośnie aktywność społeczna
40 osób społeczna poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie
spotkań integracyjnych

15.02.201431.12.2014

-wdrożenie pełnych cykli produkcyjnych dla 5 produktów
lokalnych w ośrodku TEMI
-rozszerzenie i utrwalenie oferty aktywizacji społecznozawodowej i rehabilitacji dla mieszkańców TEMI
zwiększenie stabilności finansowej ośrodka TEMI dzięki
sprzedaży produktów, dostosowanie produkcji ośrodka TEMI
pod kątem rynku zbytu i popytu

01.11.201330.06.2015

-zwiększenie wiedzy i kompetencji osób odpowiadających i
mających wpływ na proces współpracy JST z NGO w gminach
Płużnica i Gruta
-zwiększenie liczby
osób współpracujących w zakresie tworzenia polityk
publicznych i realizacji polityk publicznych w gminach
Płużnica i Gruta -zwiększenie społecznej aktywności w
gminach Płużnica i Gruta
-poprawa jakości
współpracy JST z NGO w gminach Płużnica i Gruta

Wzrost aktywności i poprawa jakości życia 40 osób 60+ w
"Mobilny Uniwersytet III Wieku- Złoty
gminie Płużnica poprzez aktywne uczestnictwo w
Wiek- Żyję Aktywnie i Twórczo"
zajęciach Mobilnego Uniwersytetu III Wieku w okresie od
685/2013/ASOS
15.10.2013 do 31.12.2013

20 000,00

15.10.201331.12.2013

-przeprowadzono zajęcia dla 40 osób starszych 60+ z terenu
gminy Płużnica
-powstała nowa oferta edukacyjna dla 40
osób starszych 60+ z terenu gminy Płużnica
-40 osób zdobyło nowe umiejętności , w tym językowych w
trakcie warsztatów -40 uczestników w wieku 60+z terenu
gminy Płużnica aktywnie spędziło swój czas wolny co
przeciwdziała wykluczeniu społecznemu osób starszych
-u 40 uczestników w wieku 60+ z terenu gminy Płużnica
nastąpił wzrost świadomości w zakresie zdrowego trybu życia
-przeprowadzono 24 godziny zajęć w ramach sekcji
artystycznej
-przeprowadzono 24 godziny zajęć
w ramach sekcji sportowo- rekreacyjnej
-przeprowadzono
48 godzin zajęć w ramach sekcji językowej
zorganizowano 1 wyjazd edukacyjny do opery

"Jarmark produktu regionalnego ziemii
chełmińskiej" umowa partnerska

Celem głównym projektu jest promocja produktów
regionalnych ziemii chełmińskiej poprzez organizację
dwudniowego jarmarku w okresie 6-7 lipiec 2013 w
miejscowości Płużnica, powiat Wąbrzeski, województwo
Kujawsko- Pomorskie

12 600,00

6-7.07.2013

-promocja projektu na własnej stronie internetowej oraz inne
dostępnie sposoby -prezentacja "Środki zewnętrzne na rozwój
produktu lokalnego i regionalnego"
-udostępnienie i
przygotowanie lokalu do przeprowadzenie prezentacji

"Organizacja cyklu trzech imprez
lokalnych w gminie Płużnica"
WS-IW.052.8.197.717.2013 00164-6930UM0240197/13

Wzrost jakości życia społeczności lokalnej na terenie
Gminy Płużnica poprzez zorganizowanie trzech imprez
lokalnych

25 000,00

01.05.201331.05.2014

-organizacja dożynek w Gminie Płużnica
festynów

-organizacja dwóch
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Stowarzyszenie
Nowoczesność Edukacja
Rozwój Współpraca NERW
(Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej)

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

Gmina Płużnica

Gmina Płużnica

Przeciwdziałanie izolacji społecznej 40 osób starszych w
gminie Płużnica poprzez zapewnienie im możliwości
Mobilny Uniwersytet III Wieku- Złoty
aktywnego i twórczego spędzania czasu w ramach
Wiek- "Żyję Aktywnie i Twórczo"
funkcjonującego przez 8 miesięcy Mobilnego
umowa partnerska
Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz poprzez umożliwienie
uczestnictwa w działaniach społecznych w środowisku
lokalnym

"Jestem Seniorem- Żyję Aktywnie i
Twórczo" UM_SP.616.1.089.2013

"Jestem seniorem- żyję Aktywnie i
Twórczo" 3/2013

"Obsługa Centrum Wspierania
Organizacji Pozarządowych" 4/2013

Wzrost aktywności i integracji miedzypokoleniowej 40
osób dorosłych 60+ w gminie Płużnica poprzez aktywne
uczestnictwo w warsztatach artystycznych i zajęciach
integracyjnych z młodzieżą (40 osób)

Wzrost Aktywnosci 40 osób starszych (45+) w gminie
Płużnica poprzez uczestnictwo w warsztatach
artystycznych, rekreacyjno- sportowych oraz wzrost
integracji międzypokoleniowej poprzez organizowanie
spotkania (40 osób) w okresie 15.02.2013- 15.12.2013

Celem głównym realizacji zadania jest zwiększenie
wiedzy i skuteczności działania organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica

92 175,00

3 000,00

6 000,00

10 000,00

01.05.201331.12.2013

Jako partner- Nieodpłatne użyczenie pomieszczeń do
prowadzenia zajęć w grupach i spotkań integracyjnych.
Wsparcie merytoryczne w zakresie monitoringu projektu i jego
ewaluacji. Promocja projektu Wykorzystanie zasobów ludzkich
i finansowych. Użyczenie pomieszczenia na prowadzenie biura
projektu i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu.
Przeprowadzenie konkursu podczas Festynu Tradycji
Lokalnych organizowanego przez TRGP.

01.04.201331.12.2013

1.Przeprowadzonych zostanie łącznie 138 godzin warsztatów (4
grupy po 32 godziny) dla 40 osób
2.40
osób powyżej 60 roku życia nabędzie nowe umiejętnościrezultat trwały
3.40 osób powyżej 60 roku życia
aktywnie spędzi czas wolny
4.wzrost
aktywności społecznej i integracji wśród 80 osób (40 osób
dorosłych i 40 młodzieży)- wspólne szkolenie i przygotowanie
dekoracji do parady "wozów sołeckich", spotkania integracyjnerezultat trwały
5.rozwinie się zainteresowanie
wolontariatem wśród 50% uczestników aktywnie włączających
się w realizację projektu

15.02.201315.12.2013

1.Przeprowadzonych zostanie łącznie 216 godzin lekcyjnych
zajęć dla uczestników (4 grupy po 54 godziny) dla 40 osób
powyżej 45 roku, 40 osób powyżej 45 roku życia aktywnie
spędzi czas wolny- produkt
2.Przeprowadzonych zostanie
minimum 45 dni zajęć- produkt
3.Przeprowadzonych zostanie minimum 1440 osobogodzin
zajęć- produkt
4.40 osób powyżej 45 roku życia
nabedzie nawyku atywnego, twórczego i zdrowego trybu zyciarezultat trawały
5.Wzrośnie aktywność społeczna
40 osób- przygotowanie dekoracji do parady "wozów sołeckich"
zorganizowanie i przeprowadzenie spotkań integracyjnychrezultat trwały.

15.02.201315.12.2013

Rezultaty:
-udzielenie 100
godzin porad dla co najmniej 5 organizacji pozarządowych z
terenu Gminy Płużnica
-przygotowanie i
złożenie przez organizacje pozarządowe z terenu Gminy
Płużnica 3 wniosków o dofinansowanie
-5 organizacji
pozarządowych skuteczniej prowadzić będzie działalność
Rezultaty badane będą przez:
-wypełniane karty
(listy) usług doradczych -zestawienie przygotowanych
wniosków o dofinansowanie
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Gmina Miasto Chełmno

"Wspieranie regionalnej i lokalnej
aktywności gospodarczej"
OKSiP.IV40/2013

Polska Fundacja
Międzynarodowej
Współpracy na rzecz
Rozwoju "Wiedzieć jak"
(Ministerstwo Spraw
Zagranicznych)

"Rozwój organizacji pozarządowych na
terenach wiejskich.Partnerstwo
Komarowo-Płużnica M002/WD/2012

Gmina Płuznica

"Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych- Kujawsko- Pomorski
Ośrodek Grantowy- K- POG"
524.5.1.2012

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich
(Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej)

Głównymi celami zadania jest:
*ułatwienie małym i średnim przedsiębiorcom dostępu do
kompleksowej oferty usług informacyjnych w ramach
zaplanowanych i dodatkowych dyżurów Punktu
Konsultacyjnego *wspieranie regionalnej i lokalnej
aktywności gospodarczej poprzez ułatwienie dostępu do
zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek
*działania na rzecz tworzenia i poprawy warunków do
wejścia lub powrotu na rynek pracy osób z grup
defaworyzowanych- mieszkańców Chełmna.

Istotą projektu jest wzmocnienie wiejskich NGO, w
Miadielskim Raionie w Białorusi oraz wsparcie działań
partnera na rzecz aktywizacji społeczności lokalnej.

Celem głównym realizacji zadania jest: Zwiększenie
wiedzy i skuteczności działania organizacji
pozarządowych z terenu Gminy Płużnica

"Świadczenie usluch informacyjnych i
doradczych w sieci PK KSU"
PK/2.2/2012/L/02-03

Świadczenie usług dla dwóch grup klientów:
-osoby
zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą
-osoby prowadzące działalność gospodarczą

"Dobry start- Centra wspierania i
informacji organizacji pozarządowych
na obszarach wiejskich" umowa
partnerska

Wiejskie centra wpierania i informacji organizacji
pozarządowych.
Szkolenia
dla personelu regionalnych centrów informacyjnych i
wspomagania organizacji pozarządowych na wsi.
Cykl szkoleń- metody animacji i inkubacji wiejskich
organizacji pozarządowych.
Cykl szkoleńPlanowanie i zarządzanie projektami wsparcia
Cykl szkoleń- Zarządzanie i rozliczanie działalności
wiejskich organizacji pozarządowych

48 540,00

01.01.201331.12.2013

-zostanie zrealizowanych 600 godzin usług doradczych
-zostanie zrealizowanych 300 usług informacyjnych
-zostanie przeprowadzonych 40 godzin szkoleń

60 000,00

-przekazanie doświadczenia Polskich NGO działających na wsi
min. 20 przedstawicielom organizacji pozarządowych
Miadielskiego raionu i najlepszych dobrych praktyk
realizowanych na wsi, w tym w dziedzinie informatyzacji,
działania na rzecz osób starszych, wsparcia przedsiębiorczości i
rozwoju lokalnego;
-opracowanie
minimum siedmiu stron internetowych NGO w Miadielskim
raionie, przeszkolenie techniczne i programowe przedstawicieli
organizacji pozarządowych;
wsparcie organizacji partnerskiej w przygotowaniu i
uruchomieniu Portalu Przedsiębiorczości Lokalnej, będącej
czerwiecmodelowym przykładem działania organizacji skupiającej
listopad 2012
mikroprzedsiębiorców na rzecz swoich członków;
-przeszkolenie siedmiu liderów organizacji pozarządowych w
trakcie study tour w Polsce w szczególnie w dziedzinie
fundrisingu, zarządzania finansami organizacji, komunikacji
wewnętrznej i zewnętrznej, zarządzaniu personelem w tym
tworzenia programów stałego wolontariatu;
-samodzielne opracowanie strategii działania, misji i analizy
potrzeb beneficjentów materiałów dotyczących m.in.
fundrisingu, wolontariatu i pracy programowej, a także
podręczników tworzenia stron internetowych i PR przez NGO
w języku rosyjskim

9 900,00

Rezultaty:
-udzielenie 100
godzin porad dla 5 organizacji pozarządowych z terenu gminy
Płużnica
-przygotowanie i
założenie przez organizacje pozarządowe z terenu gminy
Płużnica 3 wniosków o dofinansowanie
-5 organizacji
pozarządowych skuteczniej prowadzić będzie działalność

kwiecieńgrudzień 2012

1 036 800,00

Planowana liczba zrealizowanych usług informacyjnych 2664 w
tym:
-w zakresie prowadzenia działalności
gospodarczej 2328,
-opieka nad
marzec 2012klientem 336,
Planowana liczba
grudzień 2013
zrealizowanych usług doradczych 336 w tym:
-w zakresie rozpoczynania działalności gospodarczej 168,
-w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej 168

1 072 350,00

Stworzenie długofalowego oraz profesjonalnego systemu
wsparcia wiejskich organizacji pozarządowych opierającego się
na regionalnych centrach informacji i wspomagania wiejskich
październik
organizacji pozarządowych.
Podniesienie kompetencji
2011- sierpień
wiejskich organizacji pozarządowych poprzez wsparcie
2014
informacyjne, doradcze i edukacyjne oraz zapewnienie
możliwości wymiany doświadczeń, dobrych praktyk i
przygotowanie do realizacji wspólnych projektów
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Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

Gmina Płużnica

wrzesień 2011sierpień 2012

-180 godzin warsztatów plastycznych i zdrowego życia
-30 godzin warsztatów teatralno- muzycznych
-24 godziny wykładów w ramach sekcji naukowej
-30 uczestników podniesie wiedzę na temat zdrowego życia
-30 uczestników udoskonali umiejętności plastyczne

10 000,00

sierpieńwrzesień 2011

-40 osób- przedstawicieli III sektora z naszego województwaweźmie udział w konferencji w ramach VI Ogólnopolskiego
Forum Inicjatyw Pozarządowych
-40 osób poprzez
udział w VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych
podniesie swoją wiedzę na temat kondycji sektora
obywatelskiego
-40 osób wymieni pomiędzy sobą
doświadczenia dotyczące organizacji pozarządowych
-40 osób poprzez wspólny wyjazd zintegruje się

8 000,00

-zorganizowanie i obsługa 11 spotkań/zebrań dla mieszkańców
gminy Płużnica
-udzielenie 22 godzin porad 11 rolnikom z
terenu gminy Płużnica
-udzielenie 52
czerwiecgodzin porad dla 5 organizacji pozarządowych z terenu gminy
grudzień 2011
Płużnica
-5 organizacji
pozarządowych skuteczniej prowadzić będzie działalność
-wzrośnie wiedza rolników i przedstawicieli organizacji
pozarządowych

"Złoty wiek- żyję aktywnie i twórczo"
UM_PR.433.1.966.2011

Rozwój edukacji osób dorosłych w gminie Płużnica
poprzez stworzenie Moblinego Uniwersytetu III Wieku

"Pozarządówki się integrują"
UM_GM.616.1.498.2011

Celem realizacji zadania jest integracja i wymiana
doświadczeń organizacji pozarządowych poprzez udział w
VI Ogólnopolskim Forum Inicjatyw Pozarządowych.
Udział w Forum ma posłużyć integracji środowiska
organizacji pozarządowych, ma być okazją do dialogu,
wymiany doświadczeń i refeksji na temat kształtu i
dalszego rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz
miejsca i roli jaką powinni pełnić świadomi i chcący się
zaangażować obywatele

"Centrum wspierania dla mieszkańców
gminy Płużnica" 526.3.5.5011

Zwiększenie dostępności usług dla mieszkańców gminy
Płużnica.
Cele szczegółowe
zadania:
-zwiększenie wiedzy
mieszkańców
-wzrost skuteczności
organizacji pozarządowych
-wsparcie lokalnych rolników
umożliwienie dostępu do zaplecza technicznego i
lokalowego dla mieszkańców gminy Płużnica

2 032 585,13

sierpień 2010grudzień 2012

218 osób zdobędzie wiedzę i umiejętności w zakresie
prowadzenia działalności gospodarczej, 218 osób zdobędzie
wiedzę i umiejętności w zakresie tworzenia biznesplanu, 108
osób zdobędzie wiedzę w zakresie radzenia sobie ze
stereotypami związanymi z prowadzeniem działalności
gospodarczej przypisanej mężczyznom, 180 osób poprawi
swoją sytuację na rynku pracy, 180 osób będzie prowadziło
działalność gospodarczą przez okres co najmniej 12 miesięcy.
W Płużnicy i Brodnicy udzielono 43 osobom finansowe
wsparcie.

lipiec 2010sierpień 2012

Udzielenie 54 osobom środków na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.

50 000,00
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Polskie Towarzystwo
Ekonomiczne Oddział w
Bydgoszczy (Wojewódzki
Urząd Pracy w Toruniu)

"Zostań przedsiębiorcą" umowa
partnerska WND-POKL.06.02.00-04060/10

Aktywne wspieranie samozatrudnienia wśród osób
fizycznych, zamieszkujących woj. Kujawsko- Pomorskie,
mających zamiar rozpocząć własną działalność
gospodarczą, obejmujące wsparcie merytorycznodoradcze oraz pomoc finansową dla osób zarówno w
momencie zakładania firmy, jak również w początkowym
okresie jej funkcjonowania- aby zapewnić trwałość i
ciągłość realizowanych przedsięwzięć
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Centrum Technologii
Informacyjnych e-Misja
(Wojewódzki Urząd Pracy
w Toruniu)

"Fabryka młodych firm" umowa
partnerska WND-POKL.06.02.00-04061/10

Wsparcie szkoleniowo- doradcze oraz monitoring i
kontrola uczestników projektu

137 488,00
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Gmina Osieczna

"Projekt krok po kroku" Or/32/2010

Pomoc organizacyjna i merytoryczna dla stowarzyszeń i
organizacji, a szczególnie dla tych, które znajdują się na
starcie swojej działalności.

5 000,00

lipiec- sierpień Szkoleniem objęto 14 osób z terenu Gminy Osieczna. Szkolenia
2010
były dwudniowe po 15 godzin dziennie.

"Nadzieja na lepsze jutro" 1/2010

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w 2010 roku
dla osób korzystających z pomocy społecznej
realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Biskupcu

23 209,00

czerwiecgrudzień 2010
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Gmina Biskupiec

Przeprowadzenie szkoleń:
1.Warsztaty
aktywnego poszukiwania pracy- 40 godzin- 3 grupy- łącznie 55
osób 2.Warsztaty z psychologiem- 40 godzin -łącznie 55 osób
3.Treningi z aktywizacji społecznej-23 godziny- łącznie 42
osoby
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla
mieszkańców gminy Płużnica" 1/2010

Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację zebrań wiejskich
oraz spotkań organizowanych przez mieszkańców i dla
mieszkańców gminy Płużnica zrzeszonych w
organizacjach pozarządowych i mieszkańców
niezrzeszonych.

Projekt jest rozszerzeniem dostępności usług
poręczycielskich oferowanych przez Fundusz dla
przedsiębiorców.
Celem głównym
projektu "Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń
Kredytowych przy Towarzystwie Rozwoju Gminy
"Dokapitalizowanie Funduszu Poręczeń
Płużnica"poprzez zwiększenie potencjału
Urząd Marszałkowski
Kredytowych przy Towarzystwie
poręczycielskiego Funduszu.
Cele
Województwa KujawskoRozwoju Gminy Płużnica" WPW.II.3043- szczegółowe to:
-zwiększenie
Pomorskiego
2-322-66/2009
dostępu do usług poręczycielskich, -zwiększenie ilości
udzielonych poręczeń dla wsparcia MŚP,
-zwiększenie wartości udzielanych poręczeń przez
Fundusz,
-zwiększenie
ilości nowych miejsc pracy powstających dzięki wsparciu
w formie poręczenia

Przygotowanie organizacji pozarządowych z powiatów:
"Organizacje pozarządowe pracodawcąwąbrzeskiego, grudziądzkiego, golubsko-dobrzyńskiego,
Wojewódzki Urząd Pracy w
Centrum Wspierania Organizacji
brodnickiego i chełmińskiego do zwiększenia zdolności do
Toruniu
Pozarządowych (CWOP) UDzatrudniania pracowników (do pełnienia roli pracodawcy)
.POKL.06.03.00-04-055/09-00
oraz do rozwoju usług aktywizujących.

8 000,00

kwiecieńgrudzień 2010

Zaktywizowanie 320 osób z gminy poprzez udział w
dwudziestu zebraniach wiejskich i spotkaniach mieszkańców
oraz organizacji pozarządowych.

1 178 727,83

listopad 2009czerwiec 2015

1.Liczba przedsiębiorstw , które skorzystały z Funduszu
poręczeniowego- 114 szt
2.Wartość udzielonych poręczeń - 2 625 000,00 PLN

49 865,00

-przeprowadzimy trzy 50-cio godzinne szkolenia dla grupy 45
osób- listy obecności;
wydamy 45 zaświadczeń ukończenia szkolenia- rejestr
wydanych zaświadczeń; -przeprowadzimy 100 ankiet;
-przeprowadzimy 100 godzin doradztwa- karta usług
doradczych;
-przygotowanych zostanie 6
wrzesień 2009projektów do realizacji przez organizacje pozarządowe
czerwiec 2010
skierowanych do mieszkańców mających na celu ich
aktywizację;
-wzrost potencjału
organizacji pozarządowych (umiejętności i kompetencji) do
zatrudniania pracowników w ramach realizowanych projektów;
-wzrost aktywności mieszkańców z obszarów wiejskich w
aplikowaniu o środki na działalność w środowiskach lokalnych.
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Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

"Dobry start- Dobra praca" UDAPOKL.06.03-00-04-054/09-00

Pomoc młodzieży i ich rodzicom w wyborze właściwej
drogi kształcenia i wyboru zawodu. Uświadomienie obu
grupom (młodzieży i rodzicom) konieczności kształcenia
się przez całe życie, przekwalifikowanie się do stosowania
do zmieniającego się, otwartego na kraje Unii
Europejskiej, rynku pracy.

8 000,00

kwiecieńgrudzień 2009

-przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin prowadzone będzie biuro
CWP
-przeszkolenie i podniesienie kwalifikacji
zawodowych 50 osób
-udzielimy 100
usług informacyjnych i doradczych dotyczących zakładania i
funkcjonowania firmy
-60 rolników
skorzysta z pomocy przy wypełnianiu wniosków

8 000,00

kwiecieńgrudzień 2009

Zaktywizowanie 320 osób z gminy poprzez udział w
dwudziestu zebraniach wiejskich i spotkaniach mieszkańców
oraz organizacji pozarządowych.
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Urząd Gminy

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 4/09

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, bezrobotnym, przedsiębiorcom oraz
rolnikomna terenach wiejskich w powiększaniu i
wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w odpowiedzi na
nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy.
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Urząd Gminy

"Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla
mieszkańców gminy Płużnica" 3/09

Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację zebrań wiejskich
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-70 uczniów zakończy uczestnictwo w warsztatach dla uczniów
klas III,
-70 rodziców zakończy udział w
warsztatach dla uczniów i rodziców,
-70 uczniów
weźmie udział w konkursie międzyklasowym na najciekawszy
poradnik dla trzecioklasistów,
-140 osób z
obszarów wiejskich zakończy udział w projekcie,
-odbędą się 32 godziny warsztatów dla uczniów klas III,
-odbędzie się 8 godzin warsztatów dla uczniów i rodziców,
-odbędzie się 1 konkurs międzyklasowy na najciekawszy
poradnik dla trzecioklasistów, -utworzona zostanie 1 strona
wrzesień 2009internetowa projektu,
czerwiec 2010
wydanych zostanie 300 sztuk ulotek,
-wzrost
umiejętności rodziców w rozpoznawaniu potrzeb i
zainteresowań ich dzieci,
wzrost świadomości rodziców odnośnie wagi ich roli w
towarzyszeniu dzieciom i ich rozwoju i dojrzewaniu;
-zwiększenie ilości świadomych wyborów dalszej ścieżki
kształcenia, a w konsekwencji świadomego wyboru zawodu
wśród uczniów,
-rozwój
umiejętności społecznych: skutecznej komunikacji,
asertywności, kontroli emocjonalnej, radzenia sobie ze stresem.

Celem głównym projektu jest poprawa pozycji na rynku
pracy osób z terenów wiejskich i wiejsko- miejskich w
województwie Kujawsko- Pomorskim poprzez pomoc w
samozatrudnieniu polegającą na zapewnieniu im szkolenia
i doradztwa oraz wsparcia finansowego.
Cele
szczegółowe obejmujące osoby z terenów wiejskich,
wiejsko- miejskich i miast do 25 tyś mieszkańców to:
-zwiększenie dostępu do kompleksowego wsparcia
"Centrum Wspierania PrzedsiębiorczościWojewódzki Urząd Pracy w
doradczo- szkoleniowego i finansowego dla osób chcących
Szansa dla aktywnych" 6.2 POKL UDAToruniu
założyć działalność gospodarczą,
POKL.06.02-00-04-004/08-02
zwiększenie ilości mikroprzedsiębiorstw w regionie
powastałych poprzez samozatrudnienie,
-podniesienie kwalifikacji osób w zakresie zasad
zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej,
-zwiększenie mobilności zawodowej oraz motywacji do
założenia własnej działalności i poprzez indywidualne
plany działania,
-zwiększenie satysfakcji
zawodowej.

33 890,00

13 159 803,53

-432 osoby, które pozyskały wsparcie szkoleniowo- doradcze
-480 godzin szkolenia
-4320 godzin
doradztwa podstawowego indywidualnego, 2880 godzin
doradztwa specjalistycznego
-336
osob, które pozyskały środki na podjęcie działalnośi
gospodarczej
-336 utworzonych miejsc pracy za
pomocą wsparcia z EFS poprzez 288 nowopowstałych
mikroprzedsiębiorstw -432 wsparte osoby z terenów
wiejskich, miejsko- wiejskich i miast do 25000 mieszkańców
-84 wsparte osoby z terenów wiejskich
-52 osoby wsparte w
styczeń 2009wieku 50-64 lata
-120 osób wspartych w wieku poniżej
styczeń 2011
25 lat
-14 wspartych
osób niepełnosprawnych Miękkie rezultaty projektu widoczne
u beneficjentów ostatecznych to: podniesienie motywacji,
zaufania we własne możliwości, poziomu samooceny i
kwalifikacji, przełamanie niechęci do pracy, wzrost poczucia
niezależności, wzrost satysfakcji zawodowej, umiejętność
sporządzania dokumentów związanych z rejestracją firmy,
biznes planu, umiejętności zarządzania środkami finansowymi.
Zakłada się zaistnienie tych rezultatów wśród 50% uczestników
projektu.
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"Lepsze perspektywy" PRC.I.3040UE/6274/2008

Zwiększenie mobilności i konkurencyjności na rynku
pracy 30 pracowników z terenu województwa KujawskoPomorskiego poprzez podwyższenie i dostosowanie ich
kwalifikacji i umiejętności do wymogów rynku pracy

185 350,00

październik
2008- grudzień
2009

-przeprowadzenie 3 szkoleń z języka angielskiego po 100
godzin każde szkolenie -przeprowadzenie 3 szkoleń
komputerowych po 90 godzin każde szkolenie
-30 osób ukończy szkolenie

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Punkt Konsultacyjny Lokalny"
PK/2.2.1/2008/L/02-04

Celem projketu jest zapewnienie dostępności dla
przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć
działalność gospodarczą wystandaryzowanej oferty usług
informacyjnych z zakresu szeroko rozumianego rozwoju
przedsiębiorczości oraz dostępnych form wsparcia
świadczonych przez współpracujące ze sobą instytucje
tworzące sieć PK, działającą na terenie całego kraju.

711 230,00

wrzesień 2008styczeń 2012

Udzielenie bezpłatnych usług informacyjnych dla 1268
klientów niepowtarzających się.

Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Wsparcie na usługi informacyjne"
PK/2008/14
"Wsparcie na usługi informacyjne"
PK/2008/12
"Wsparcie na usługi informacyjne"
PK/2008/06

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

10 000,00

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

10 000,00

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

10 000,00

lipiec- sierpień
2008
lipiec- sierpień
2008
lipiec- sierpień
2008

Udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP- PK
Brodnica.
Udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP- PK
Radziejów.
Udzielanie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP- PK
Płużnica.

Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego

8 000,00

-przez 5 dni w tygodniu po 8 godzin prowadzone będzie biuro
CWP
-przeszkolenie i podniesienie kwalifikacji
zawodowych 50 osób
-pomoc 8
marzecbeneficjentom w założeniu, podtrzymaniu i rozwoju młodej
grudzień 2008
firmy
-przeprowadzenie 2 szkoleń dla 20 osób -100 osób
skorzysta z nowoczesnych źródeł informacji
-80 rolników skorzysta z pomocy przy wypełnianiu wniosków

8 000,00

marzecgrudzień 2008

Zaktywizowanie 360 osób z gminy poprzez udział w
osiemnastu zebraniach wiejskich i spotkaniach mieszkańców
oraz organizacji pozarządowych.

10 000,00

lipiec 2007marzec 2008

Opracowanie publikacji w formie elektronicznej "Poniatówki w
gminie Płużnica"- 100 egzemplarzy. Wzrost wiedzy wśród
uczniów szkół Gimnazjum i Liceum na temat opisanych
zabytków- 300 osób. Promocja siedlisk wpłynie na większą
dbałość ich właścicieli o posiadany majątek.
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 7/08

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, bezrobotnym, przedsiębiorcom oraz
rolnikomna terenach wiejskich w powiększaniu i
wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w odpowiedzi na
nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy.
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 6/08

Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację spotkań
mieszkańców i zebrań wiejskich.

"Ocalić od zapomnienia- Historia
Poniatówek" 11/2007

Zwiększenie wiedzy mieszkańców na temat historii
zamieszkiwanego obszaru. Przygotowanie materiałów
edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz przewodników po
regionie. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru
przez zlokalizowanie i opisanie siedlisk o walorach
historycznych.
Promocja zachowanego
dziedzictwa kulturowego wśród mieszkańców.

45 000,00

Rezultaty realizacji zadania:
-przeszkolenie 40
liderów
-powstanie 8 nowych organizacji
lipiec-opracowanie 8 projektów do realizacji, z czego 4 długofalowe
grudzień 2007 -z otrzymanych informacji beneficjenci wykorzystują minimum
20% ofert
-nowopowstałe organizacje uzyskają
wsparcie władz samorządowych

7 500,00

marzecgrudzień 2007

20 000,00

Planujemy, że z usług kawiarenki Internetowej będzie
korzystało dziennie około 10 osób, tygodniowo będzie to ok. 60
marzecosób, różnej kategorii wiekowej- dzieci i młodzież. Kawiarenka
grudzień 2007 internetowa w formie bezpłatnej dostępna będzie również dla
przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu gminy
Płużnica.
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Fundacja Wspomagania
Wsi

86

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej

"Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych- CWOP" 151

Wzmocnienie sprawności działania i wyrównywania szans
organizacji pozarządowych z terenów wiejskich
województwa Kujawsko- Pomorskiego słabo rozwiniętych
ifrastrukturalnie poprzez pomoc techniczną, szkoleniową i
informacyją.
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie świetlic wiejskich dla
mieszkańców gminy Płużnica" 3/07

Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację spotkań
mieszkańców i zebrań wiejskich.

Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie kawiarenki internetowej
dla dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy Płużnica" 2/07

Umożliwienie beneficjentom dostępu do informacji,
podniesienie świadomości informatycznej społeczeństwa
wiejskiego oraz zwiększenie umiejętności wykorzystania
komputera w nauce i w pracy.
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Organizacja osiemnastu zebrań wiejskich i spotkań
mieszkańców gminy Płużnica w terminie do końca 2007 r.
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 1/07
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Fundacja Wspomagania
Wsi

"Zawsze Aktualny Portal Gminnykurenda.pl"
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Województwo KujawskoPomorskie/ Wojewódzki
Urząd Pracy

"Nowa szansa, lepsza przyszłość"
Z/2.04/II/2.3/58/06/U/17/06
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Urząd Marszałkowski
Województwa KujawskoPomorskiego
Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Szuwarowe zabawy" AOW.II.3020UDOT-770/2006
"Wsparcie na usługi informacyjne"
PK/2006/15
Budowa sieci Punktów Konsultacyjnych
w ramach KSU-III edycja
PK/1.1.1/2006/L/02-11
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla
mieszkańców gminy Płużnica" 3/06

Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 4/06
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Urząd Gminy Płużnica
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości
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Fundacja Programów
Pomocy dla Rolnictwa
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Prowadzenie kawiarenki internetowej
dla dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy Płużnica" 2/06

"Wsparcie na usługi informacyjne"
PK/2005/102
"Budowa sieci Punktów
Konsultacyjnych w ramach KSU"- II
edycja PK/1.1.1/2005/L/02-08

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej, bezrobotnym, przedsiębiorcom oraz
rolnikomna terenach wiejskich w powiększaniu i
wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w odpowiedzi na
nowe możliwości gospodarcze i potrzeby rynku pracy.

7 500,00

marzecgrudzień 2007

-prowadzenie biura przez 5 dni w tygodniu po 7 godzin
dziennie
-z usług doradczych i
informacyjnych skorzysta 15 osób/ firm miesięcznie- łącznie
150 osób
-z nowoczesnych źródeł
informacji skorzysta 20 osób miesięcznie- łącznie 200 osób

7 000,00

styczeń 2007wrzesień 2007

Stworzenie portalu informacyjnego pod nazwą- "Zawsze
Aktualny Portal Gminny- kurenda.pl"

84 927,40

grudzień 2006lipiec 2007

Przeszkolenie 10 osób na kursie operatora wózków
jednojezdniowych oraz 14 osób na kursie spawania.

Organizacja festynu rodzinnego połączonego z obchodami
60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldządzu

6 000,00

lipiec 2006.

Zorganizowanie festynu rodzinnego połączonego z obchodami
60-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieldządzu

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

40 000,00

kwiecień 2006grudzień 2006

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

235 931,28

kwiecień 2006sierpień 2008

Istnienie miejsca- Punktu Konsultacyjnego Lokalnego do
udzielania informacji dla MSP w Brodnicy.

7 500,00

marzecgrudzień 2006

Zaktywizowanie 360 osób z gminy poprzez udział w
osiemnastu zebraniach wiejskich i spotkaniach mieszkańców
gminy Płużnica.

5 500,00

Rezultaty realizacji zadania:
-przeszkolenie i
podniesienie kwalifikacje zawodowe 50 beneficjentów,
marzec-pomoc 5 beneficjentów w założeniu, podtrzymaniu i rozwoju
grudzień 2006
młodej firmy,
-20 beneficjentów programu opracuje własny
plan rozwoju i przygotuje się do samozatrudnienia

Umożliwienie beneficjentom dostępu do informacji,
podniesienie świadomości informatycznej społeczeństwa
wiejskiego oraz zwiększenie umiejętności wykorzystania
komputera w nauce i w pracy.

20 000,00

-zwiększono ilości osób korzystających z komputera- internetu
-podniesiono umiejętności informatyczne dzieci i młodzieży
mieszkańców gminy korzystających ze spęrztu komputerowego,
marzecpocząwszy od podstawowej obsługi komputera, po obsługi
grudzień 2006
internetu i programów użytkowych
wykorzystano nowe możliwości do nauki i rozwoju osobowego
beneficjentów
-zagospodarowano czas wolny dzieci i
młodzieży

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP

70 000,00

Usprawnienie przepływu informacji pomiędzy
mieszkańcami gminy i instytucjami, zwiększenie wiedzy i
umiejętności mieszkańców Gminy Płużnica w zakresie
posługiwania się internetem
Umożliwienie rolnikom i domownikom oraz innym
osobom zatrudnionym w rolnictwie zdobycia nowych
kwalifikacji zawodowych. Realizacja projektu obejmuje
przeprowadzenie kursu spawania w osłonie CO2 i kursu
obsługi wózków jednojezdniowych.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego, w
zakresie świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych
dla MSP oraz współpraca w ramach PK
Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację spotkań
mieszkańców i zebrań wiejskich.
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w
powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w
odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby
rynku pracy.

Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego, w
zakresie świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych
dla MSP oraz współpraca w ramach PK
Aktywizacja społeczności lokalnej; organizacji
społecznych, pracodawców i instytucji samorządowych na
"WIECZNO-tworzenie Lokalnej Grupy
rzecz zrównoważonego rozwoju lokalnego i promocji
Działania" L.01/001/2005
okolic jeziora Wieczno położonego na terenie gmin
wiejskich Płużnica i Wąbrzeźno
"Wsparcie na usługi informacyjne"
Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP
PK/2005/011

318 470,02

listopad 2005grudzień 2006
październik
2005- sierpień
2008

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP
Istnienie miejsca- Punktu Konsultacyjnego Lokalnego do
udzielania informacji dla MSP w Radziejowie.

136 920,00

sierpień 2005marzec 2006

Założenie Fundacji WIECZNO- Lokalna Grupa Działania

85 000,00

sierpień 2005grudzień 2006

Świadczenie bezpłatnych usług informacyjnych dla MSP
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Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

"Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych"
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Budowa sieci Punktów
Konsultacyjnych w ramach KSU"- II
edycja PK/1.1.1/2005/L/02-02
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Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie świetlicy wiejskiej dla
mieszkańców gminy Płużnica" 4/05

Urząd Gminy Płużnica

"Prowadzenie i obsługa Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości w
Płużnicy" 3/05
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Urząd Gminy Płużnica

Ambasada Kanady

Wspieranie działań o charakterze interdyscyplinarnym w
zakresie inicjatyw obywatelskich, wymagających, z
obiektywnych powodów, zintegrowanej, w oparciu o
kryterium sektorowo- branżowe lub terytorialne,
określonej formuły aktywności organizacji
pozarządowych.
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego Lokalnego, w
zakresie świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych
dla MSP oraz współpraca w ramach PK
Aktywizacja społeczności lokalnej przez udostępnienie
mieszkańcom gminy Płużnica świetlicy wiejskiej z pełnym
zapleczem umożliwiającym organizację spotkań
mieszkańców i zebrań wiejskich.
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym na terenach wiejskich w
powiększaniu i wykorzystaniu ich potencjału ludzkiego w
odpowiedzi na nowe możliwości gospodarcze i potrzeby
rynku pracy.

21 450,00

Odbyły się 2 szkolenia dla dwóch grup 20-to osobowych.
lipiecProwadzono stały punkt doradztwa i informacji dla organizacji
grudzień 2005
pozarządowych w siedzibie TRGP

351 048,63

lipiec 2005sierień 2008

Istnienie miejsca- Punktu Konsultacyjnego Lokalnego do
udzielania informacji dla MSP w Płużnicy.

4 500,00

kwiecieńgrudzień 2005

Zaktywizowanie 360 osób z gminy poprzez udział w
osiemnastu zebraniach wiejskich i spotkaniach mieszkańców
gminy Płużnica.

5 500,00

kwiecieńgrudzień 2005

Rezultaty realizacji zadania:
-przeszkolenie i
podniesienie kwalifikacje zawodowe 50 beneficjentów,
-pomoc 5 beneficjentów w założeniu, podtrzymaniu i rozwoju
młodej firmy,
-20 beneficjentów programu opracuje własny
plan rozwoju i przygotuje się do samozatrudnienia

-zwiększono ilości osób korzystających z komputera- internetu
-podniesiono umiejętności informatyczne dzieci i młodzieży
mieszkańców gminy korzystających ze spęrztu komputerowego,
kwiecieńpocząwszy od podstawowej obsługi komputera, po obsługi
grudzień 2005
internetu i programów użytkowych
wykorzystano nowe możliwości do nauki i rozwoju osobowego
beneficjentów
-zagospodarowano czas wolny dzieci i
młodzieży

"Prowadzenie kawiarenki internetowej
dla dla dzieci i młodzieży oraz
mieszkańców gminy Płużnica" 2/05

Umożliwienie beneficjentom dostępu do informacji,
podniesienie świadomości informatycznej społeczeństwa
wiejskiego oraz zwiększenie umiejętności wykorzystania
komputera w nauce i w pracy.

18 000,00

Centrum Wspierania Organizacji
Pozarządowych

Cele długoterminowe: wykreowanie liderów lokalnych,
powstanie sieć współpracujących ze sobą organizacji
pozarządowych.
Cele krótkoterminowe:
zwiększenie dostępu do informacji, zwiększenie aktywnie
i twórczo działających organizacji pozarządowych.

25 000,00

październik
2004- luty
2005

Zakładane cele zostały osiągnięte: odbyły się trzy "Szkolenia
dla Liderów Lokalnych". Prowadzono działania informacyjne
dla organizacji pozarządowych z terenów wiejskich.

30 000,00

październik
2004- maj
2005

Zakładane rezultaty zostały osiągnięte: utworzono stały punkt
informacyjnego dla rolników z terenu woj. Kujawskopomorskiego, prowadzono działania informacyjnoszkoleniowo- doradcze z zakresu Wspólnej Polityki Rolnej oraz
SPO i PROW.

95 733,78
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Fundacja "Fundusz
Współpracy"

Centrum Informacji i Doradztwa dla
Rolników (CIDR)

Cel główny: zwiększenie ilości rolników
wykorzystujących wsparcie funduszy strukturalnych.
Cele szczegółowe: utworzenie profesjonalnej komórki
CIDR, zwiększenie dostępu do informacji i doradztwo w
zakresie możliwości uzyskania wsparcia ze środków
strukturalnych CIDR
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Polska Agencja Rozwoju
Przedsiębiorczości

Punkt Konsultacyjny PK/2004/975

Aktywizacja mieszkańców w zakresie podejmowania
działalności gospodarczej

110

Polsko- Amreykańska
Fundacja Wolności,
Fundacja Wspomagania
Wsi

"Aktywna Gmina- Aktywny Powiat"

Przygotowanie opisów ciekawych inicjatyw i
przedsięwzięć społecznych realizowanych przez
organizacje, stowarzyszenia lub grupy nieformalne itp. na
terenie wsi i małych miast

2 000,00

lipiecwrzesień 2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: przygotowano 30 opisów
ciekawych inicjatyw i przedsięwzięć społecznych
realizowanych przez organizacje, stowarzyszenia lub grupy
nieformalne itp. na terenie wsi i małych miast w celu
utworzenia Atlasu Inicjatyw Wiejskich przez Fundację
Wspomagania Wsi.

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

lipiec- sierpień
2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w "Kurs przyuczający do zawodu murarza"
Toruniu
378/Sz/IX/04

Zakładane cele zostały osiągnięte: udzielono pomocy sektorowi
wrzesień 2004MSP oraz osobom podejmującym działalność gospodarczą w
czerwiec 2005
administracyjno- prawnych aspektach prowadzonej działalności
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Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

"Kurs przyuczający do zawodu: tynkarzZwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
monter systemów dociepleniowych w
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
gminach Lisewo i Płużnica"
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
377/Sz/IX/04
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

lipiec- sierpień
2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

Kurs przyuczający do zawodu malarza w
gminach Lisewo i Płużnica"
373/Sz/IX/04

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

czerwiecsierpień 2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w Kurs przyuczający do zawodu malarza"
Toruniu
372/Sz/IX/04

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

czerwieclipiec 2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w "Kurs przyuczający do zawodu brukarza"
Toruniu
368/Sz/IX/04

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

maj- czerwiec
2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.
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Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

"Kurs przyuczający do zawodu brukarza
w gminach Lisewo i Płużnica"
367/Sz/IX/04

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

13 760,00

maj- czerwiec
2004

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w gminie Płużnica. Przeszkolono 10 osób, które
zmieniły swoje kwalifikacje.

28 765,80

maj- lipiec
2004

Zakładane cele zostały zrealizowane: zorganizowano
trzymiesięczne zatrudnienie dla 9 osób w gminie Lisewo.

65 009,20

luty- lipiec
2004

Zakładane cele zostały zrealizowane: przeprowadzono
doradztwa i szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania
MSP

65 009,20

luty- lipiec
2004

Zakładane cele zostały zrealizowane: przeprowadzono
doradztwa i szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania
MSP

40 002,80

luty- lipiec
2004

Zakładane cele zostały zrealizowane: przeprowadzono
doradztwa i szkolenia z zakresu zakładania i funkcjonowania
MSP
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Wojewódzki Urząd Pracy w "Konserwacja urządzeń melioracyjnych
Toruniu
na terenie gminy Lisewo" 325/OZ/IX/04
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Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu
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Wojewódzki Urząd Pracy w "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Radziejowie" 286/CWP/IX/04
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Wojewódzki Urząd Pracy w "Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Lubiczu" 287/CWP/IX/04
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Urząd Gminy Płużnica
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Agencja Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

"Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
w Aleksandrowie Kujawkim"
285/CWP/IX/04

Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
rekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw

-aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego przez dzieci i
"Program aktywizacji społeczności
młodzież, łącznie 880 osób w ciągu roku spędzać będzie
lokalnej poprzez prowadzenie działań na
czas wolny na biwakach i obozach w Ośrodku w Orłowie
rzecz rozwoju trzeciego sektora,
-utworzenie stałej wystawy prac dzieci i młodzieży
promowania aktywnego i twórczego
(malarstwo, rzeźba, zielniki, mapy) -prezentacja dokonań
wypoczynku dzieci i młodzieży w
i osiągnięć uczestników
-powstanie szkółki drzewek,
Zielonej Szkole w Orłowie oraz
ogrodu dendrologicznego i budowli kamiennych i
promocja Gminy Płużnica" umowa z
drewnianych w ośrodku w Orłowie
dnia 15.01.2004
wydanie 6 numerów Informatora Płużnickiego
Podnoszenie i zmiana kwalifikacji
zawodowych mieszkańców gmin
wiejskich i miejsko-wiejskich

Przeprowadzenie szkolenia "Zakładanie i prowadzenie
małego przedsiębiorstwa zgodnie ze standardami
unijnymi" oraz kursu komputerowego

40 000,00

-aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego przez dzieci i
młodzież, łącznie 880 osób w ciągu roku spędzać będzie czas
wolny na biwakach i obozach w Ośrodku w Orłowie
-utworzenie stałej wystawy prac dzieci i młodzieży (malarstwo,
styczeńrzeźba, zielniki, mapy)
grudzień 2004
prezentacja dokonań i osiągnięć uczestników
-powstanie szkółki drzewek, ogrodu dendrologicznego i
budowli kamiennych i drewnianych w ośrodku w Orłowie
-wydanie 6 numerów Informatora Płużnickiego

18 800,00

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeszkolono 40 osób w
grudzień 2003- zakresie administracyjno- prawnych aspektów podejmowania
czerwiec 2004
działalności gospodarczej i wykorzystania komputerów do
pracy w firmie
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Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
"Gminna Spółka Wodna Liseworekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w
Konserwacja urządzeń melioracyjnych"
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
234/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
"Prace porządkowe i estetyzacyjne na
rekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w
obiektach komunalnych w gminie
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
Lisewo" 238/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
"Prace porządkowe i estetyzacyjne na
rekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w
obiektach komunalnych w gminie
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
Lubicz" 233/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
"Prace porządkowe i estetyzacyjne na
rekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w
obiektach komunalnych w gminie
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
Płużnica" 233/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
"Gminna Spółka Wodna Płużnicarekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w
Konserwacja urządzeń melioracyjnych"
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
237/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach
Zatrudnienie beneficjentów przy pracach związanych z
rekultywacją, oczyszczaniem środowiska, odbudową
Wojewódzki Urząd Pracy w "Odbudowa infrastruktury społecznej w
infrastruktury publicznej, wsparciem instytucji
Toruniu
gminie Płużnica" 236/OZ/VII/03
społecznych i spojalnych i innych użytecznie społecznych
pracach

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych

22 982,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
październikzatrudnieniowy w gminie Lisewo- dwumiesięczne zatrudnienie
listopad 2003
dla 10 osób bezrobotnych
Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

129

Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

"Kurs przyuczający do zawodu brukarza
w gminach Lisewo i Płużnica"
258/Sz/VII/03

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

14 560,00

październiklistopad 2003

130

"Kurs przyuczający do zawodu
Wojewódzki Urząd Pracy w
konserwatora urządzeń melioracyjnych"
Toruniu
257/Sz/VII/03

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

14 560,00

październiklistopad 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

131

Wojewódzki Urząd Pracy w
"Kurs przyuczający do zawodu murarza"
Toruniu

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz nabycie
praktycznych umiejętności i doświadczenia zawodowego.

15 700,00

lipiec –
sierpień 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

132

Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

Centrum Wspierania
Przed
siębiorczości w
Aleksandrowie Kujawskim

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych i średnich
przedsiębiorstw

81 762,40

lipiecgrudzień 2003

Zakładane cele zostały zre
alizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu
zakładania i funkcjonowania MŚP

133

Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

Kurs przyuczający do
zawodu murarza w gminach
Lisewo i Płużnica”

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.

14 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

134

Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

Kurs przyuczający do
zawodu brukarza w gminach Lisewo i
Płużnica”

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.

135

Wojewódzki Urząd Pracy w
Toruniu

Kurs przyuczający do
zawodu malarza w gminach
Lisewo i Płużnica”

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.

136

Wojewódzki Urząd Pracy w
"Kurs przyuczający do zawodu murarza"
Toruniu

137

Wojewódzki Urząd Pracy w
"Kurs przyuczający do zawodu malarza"
Toruniu

138

Wojewódzki Urząd Pracy w
"Kurs przyuczający do zawodu brukarza"
Toruniu

Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.
Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.
Zwiększenie szans osób znajdujących się w trudnej
sytuacji ekonomicznej oraz bezrobotnych poprzez
podniesienie ich kwalifikacji zawodowych oraz
nabycie praktycznych umiejętności i doświadczenia
zawodowego.
Dostarczenie kobietom z terenu gminy Płużnica
podstawowych informacji o UE nt. równy status w UE,
niezależność ekonomiczna kobiet wiejskich w UE,
aktywność obywatelska kobiet „trzeciego wieku” w
krajach UE

139

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
Pełnomocnik ds.
Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn

140

Fundacja Wspomagania
Wsi

„Moja Firma nic prostszego”

Zdobycie umiejętności zastosowania w praktyce wiedzy
teoretycznej nabytej na zajęciach przedsiębiorczości w
szkole w zakresie zakładania i funkcjonowania MŚP

141

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

„Punkt Konsultacyjno Doradczy”

Aktywizacja mieszkańców w zakresie
podejmowania działalności gospodarcze

„Czwartkowe pogawędki
unijne”

142

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Rypinie

143

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Ciechocinie

144

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Lisewie

145

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Wąpielsku

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw

14 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

14 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

15 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

15 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

15 560,00

czerwieclipiec 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt
szkoleniowy w Gminach Lisewo i Płużnica. Przeszkolono 10
osób, które zmieniły swoje kwalifikacje. W wyniku realizacji
projektu min 40% osób otrzymało zatrudnienie.

7 000,00

maj -czerwiec
2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeprowadzono pięć
spotkań informacyjno –dyskusyjnych,
przeprowadzono dystrybucje ulotek informacyjnych oraz
organizowano spotkania w świetlicach wiejskich.

5 000,00

kwiecień 2003
–czerwiec
2003

36 000,00

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeprowadzono trzydniowe
warsztaty dla uczniów szkół średnich, których program
obejmował symulacją zakładania
własnej firmy krok po kroku
Zakładane cele zostały osiągnięte:udzielono
kwiecień 2003 pomocy sektorowi MŚP oraz osobom podejmującą działalność
–marzec 2004
gospodarczą w administracyjno -prawnych aspektach
prowadzonej działalności

147 496,80

luty –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

147 496,80

luty –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

147 496,80

luty –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

135 876,80

styczeń –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

146

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Radziejowie

147

Wojewódzki Urząd Pracy w Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Toruniu
w Lubiczu

148

Urząd Gminy Płużnica

„Program aktywizacji społeczności
lokalnej poprzez prowadzenie działań na
rzecz rozwoju trzeciego sektora,
promowania aktywnego i twórczego
wypoczynku
dzieci i młodzieży w Zielonej Szkole w
Orłowie oraz promocja Gminy
Płużnica”

149

Agencja
Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa

150

Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów
Pełnomocnik Rządu ds.
Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn

Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw
Pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji
ekonomicznej oraz bezrobotnym, usługi z zakresu
promocji i doradztwa dla małych
i średnich przedsiębiorstw
-aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego przez dzieci i
młodzież, łącznie 880 osób w ciągu roku spędzać będzie
czas wolny na biwakach i obozach w Ośrodku w Orłowie
-utworzenie stałej wystawy prac dzieci i młodzieży
(malarstwo, rzeźba, zielniki, mapy) -prezentacja dokonań
i osiągnięć uczestników
-powstanie szkółki drzewek,
ogrodu dendrologicznego i budowli kamiennych i
drewnianych w ośrodku w Orłowie
wydanie 12 numerów Informatora Płużnickiego

Podnoszenie i zmiana
Przeprowadzenie szkolenia „Wielofunkcyjność
kwalifikacji zawodowych
gospodarstw rolnych. Zakładanie i prowadzenie małego
mieszkańców gmin wiejskich i miejsko- przedsiębiorstwa zgodnie ze standardami unijnymi” oraz
wiejskich
kursu komputerowego

„Centrum Informacji dla
Kobiet”

Stworzenie ośrodka Centrum Informacji dla Kobiet w
gminie Płużnica, stworzenie stałych miejsc spotkań
kobiet

147 496,80

styczeń –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

145 537,60

styczeń –
grudzień 2003

Zakładane cele zostały zrealizowane:
przeprowadzono doradztwo i szkolenia z zakresu zakładania i
funkcjonowania MŚP

50 000,00

-aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego przez dzieci i
młodzież, łącznie 880 osób w ciągu roku spędzać będzie czas
wolny na biwakach i obozach w Ośrodku w Orłowie
-utworzenie stałej wystawy prac dzieci i młodzieży (malarstwo,
styczeń –
rzeźba, zielniki, mapy)
grudzień 2003
prezentacja dokonań i osiągnięć uczestników
-powstanie szkółki drzewek, ogrodu dendrologicznego i
budowli kamiennych i drewnianych w ośrodku w Orłowie
-wydanie 12 numerów Informatora Płużnickiego

18 800,00

Grudzień 2002
–maj 2003

13 208,00

Zakładane cele zostały osiągnięte: przygotowano siedzibę CIK,
utworzono stronę internetową,
grudzień 2002. przygotowano ulotkę informacyjną. Jednostka świadczy usługi
informacyjne głównie z zakresu praw kobiet.
Udzielono 54 porady kobietom z zakresu ich praw.
12 955 USD
(kurs z dnia 0309-2002 =
53504,15 zł

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeszkolono 40 osób w
zakresie administracyjno –prawnych
aspektów podejmowania działalności gospodarczej i
wykorzystania komputerów do pracy w firmie

Październik
2002 –
październik
2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: utworzono Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz prowadzono
doradztwo i szkolenia dla NGO z terenów województwa
Kujawsko –Pomorskiego Powstało 12 nowych stowarzyszeń na
terenie woj. Kujawsko –
Pomorskiego

151

Ambasada
Amerykańska

Utworzenie „Centrum
Wspierania Organizacji Pozarządowych”

Stworzenie ośrodka wsparcia dla organizacji
pozarządowych z woj. Kujawsko-pomorskiego

53 504,15

152

Polska Akademia
Rozwoju Filantropii

"Taaaka Gmina Bis”

Nawiązanie współpracy młodych ludzi z gmin powiatu
wąbrzeskiego, zwiększenie aktywności grupy młodych
ludzi w życiu społecznym, lokalnym i samorządowym

21 000,00

Wrzesień 2002
–luty 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: nawiązano współpracę
młodych ludzi z gmin, zwiększono aktywności tej grupy w
życiu społecznym, lokalnym i samorządowym

Przeszkolenie i doinformowanie słuchaczy szkoły dla
dorosłych, rolników i liderów lokalnych z terenu
powiatu wąbrzeskiego w kierunku zakładania
działalności gospodarczej

51 725,00

Wrzesień 2002
–styczeń 2003

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeprowadzono szkolenie
dla 40 osób, czworo beneficjentów rozpoczęło prowadzenie
działalności gospodarcze

Aktywizacja mieszkańców w zakresie
podejmowania działalności gospodarcze

45 000,00

„Jak założyć i prowadzić
małe przedsiębiorstwo
zgodnie ze standardami
unijnymi"
Punkt
Konsultacyjno –
Doradczego

153

Narodowy Bank Polski

154

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

155

Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu

Okresowe zatrudnienie

Zatrudnienie beneficjentów przy pracach
związanych z infrastrukturą publiczną

97 254,80

156

Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu

Okresowe zatrudnienie

Zatrudnienie beneficjentów przy wykonywaniu,
utrzymywaniu i eksploatacji
urządzeń wodno-melioracyjnych

96 354,80

157

Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu

Okresowe zatrudnienie

Zatrudnienie beneficjentów przy rekultywacji dróg i
modernizacji biologicznej oczyszczalni ścieków

95 790,80

Zakładane cele zostały osiągnięte: prowadzono doradztwo dla
MŚP, z usług skorzystało 77 klientów, 12 osób rozpoczęło
własną działalność
Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt w
czerwiec
gminie Lubicz –
–listopad 2002 sześciomiesięczne zatrudnienie dla 15 osób bezrobotnych w
Urzędzie Gminy
Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt w
gminie Płużnica –
czerwiec
sześciomiesięczne zatrudnienie dla 15 osób bezrobotnychw
–listopad 2002
Gminnej Spółce Wodnej
Lipiec 2002 –
luty 2003

czerwiec
–listopad 2002

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt w
gminie Płużnica –
sześciomiesięczne zatrudnienie dla 15 osób bezrobotnychw
Urzędzie Gminy.
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Wojewódzki Urząd
Pracy w Toruniu

Okresowe zatrudnienie

Zatrudnienie beneficjentów przy pracach
związanych z odbudową infrastruktury publicznej
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Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczośc

”Kształtowanie podstaw
przedsiębiorczości wśród młodzieży”

Zapoznanie uczestników seminarium z formami
kreowania postawy przedsiębiorczej wśród młodzież w
oparciu o rozwiązania francuskie oraz przedstawienie
rozwiązań stosowanych w woj. kujawsko-pomorskim

160

Urząd Gminy Płużnica

161

Fundacja im. Stefana
Batorego

162

„Rozciągamy sieci –
współpraca NGO-sów”

Podnoszenie i zmiana kwalifikacji
Agencja Restrukturyzacji i
zawodowych
Modernizacji Rolnictwa mieszkańców gmin wiejskich i miejskowiejskich

Zakładane cele zostały osiągnięte: zrealizowano projekt w
gminie Płużnica –
sześciomiesięczne zatrudnienie dla 15 osób bezrobotnych w
Komunalnym Zakładzie Remontowo -Budowlanym.

96 240,80

czerwiec
–listopad 2002

39 570,00

Zakładane cele zostały osiągnięte: zorganizowano jednodniowe
seminarium dla 150 osób w Przysieku.
marzec 2002.
Promocja przedsiębiorczości wśród uczniów szkół średnich i
nauczycieli.

-edukacja publiczna
upowszechnianie kultury
utrzymanie obiektu użyteczności publicznej
promocja gminy
współpracowanie z organizacjami pozarządowymi

77 000,00

Zakładane cele zostały osiągnięte. Dotację wykorzystano na:
-edukacja publiczna
-upowszechnianie
styczeń –
kultury
-utrzymanie obiektu użyteczności
grudzień 2002
publicznej
-promocja gminy
-współpracowanie z organizacjami pozarządowymi

Stworzenie powiatowej sieci organizacji
pozarządowych

16 825,00

Grudzień 2001 Zakładane cele zostały osiągnięte: stworzono powiatową sieci
–sierpień 2002
organizacji pozarządowych

Przeprowadzenie szkolenia „Jak założyć i
prowadzić MŚP” oraz kursu komputerowego

18 800,00

Zakładane cele zostały osiągnięte: przeszkolono 40 osób w
zakresie administracyjno–prawnych aspektów podejmowania
działalności gospodarczej i
wykorzystania komputerów dopracy w firmie.
Zakładane cele zostały osiągnięte: przeszkolono grupę 30
Grudzień 2001
wolontariuszy
–maj 2002
ściśle ze sobą współpracujące, która aktywnie działa w swoich
środowiskach
Zakładane cele zostały osiągnięte: przeszkolono 20 nauczycieli
listopad 2001
z terenu powiatu Wąbrzeźno w zakresie programu szkolnego
–luty 2002
,,Podstawy Przedsiębiorczości”
Zakładane cele zostały osiągnięte: przygotowano uczestników
do funkcjonowania w gospodarce rynkowej,
wrzesień 2001
do samozatrudnienia. W wyniku realizacji
–maj 2002
projektu trzy osoby rozpoczęły prowadzenie własnej
działalności.
Grudzień
2001 –
czerwiec 2002
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Fundacja im. Stefana
Batorego

„Dajemy serce i pracę” –
Szkoła wolontariuszy”

Stworzenie i przeszkolenie grupy 20 profesjonalnych
wolontariuszy

10 000,00
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Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

„Jak uczyć przedsiębiorczości w
szkołach”

Przygotowanie merytoryczne i praktyczne
nauczycieli do nauczania przedmiotu Podstawy
Przedsiębiorczości w gimnazjach i szkołach średnich

26 470,00
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Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

,,Jak założyć i prowadzić
małe przedsiębiorstwo”

Przygotowanie uczestników do samozatrudnienia

30 822,00

166

Urząd Marszałkowski
woj. kujawsko –
pomorskiego

Przeprowadzenie szkolenia
dla przedstawicieli starostw woj.
kujawsko –
pomorskiego ,,Tworzenie i
funkcjonowanie Inkubatorów
Przedsiębiorczości"

Przeszkolenie 60 osób przedstawicieli starostw
województwa Kujawsko – Pomorskiego, z zakresu
tworzenia i funkcjonowania inkubatorów
przedsiębiorczości na terenie gminy lub powiatu

53 000,00

2001

167

Urząd Wojewódzki

Integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz
rodziców ze środowiskiem szkolnym

2 400,00

2000

Integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz rodziców ze
środowiskiem szkolnym

168

Ministerstwo Edukacji
Narodowej

Integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz
rodziców ze środowiskiem szkolnym

10 000,00

2000

Integracja środowiska dzieci i młodzieży oraz rodziców ze
środowiskiem szkolnym
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2000

Wyrobienie u uczestników projektu nawyku aktywnego
spędzania wolnego czasu, kształtowanie pozytywnie
osobowości oraz propagowanie tego w
środowiskach

„Aktywizacja środowiska
szkolnego i wyrównywanie
szans edukacyjnych"
„Aktywizacja środowiska
wiejskiego i wyrównywanie
szans edukacyjnych”
„Wyrównanie szans i
promocja aktywnych form spędzania
czasu wolnego wśród dzieci i
młodzieży zagrożonej patologią”

Wyrobienie u uczestników projektu nawyku
aktywnego spędzania wolnego czasu, kształtowanie
pozytywnie osobowości oraz propagowanie tego w
środowiskach

8 000,00

Przeszkolono 60 osób przedstawicieli starostw województwa
Kujawsko –
Pomorskiego, uzyskali oni wiedzę zakresu tworzenia i
funkcjonowania inkubatorów przedsiębiorczości na terenie
gminy lub powiatu.

170

Agencja Własności
Rolnej Skarbu Państwa,
Urząd Gminy Płużnica,
Urząd Gminy
Wąbrzeźno, Urząd
Miasta Wąbrzeźno

Utworzenie Funduszu
Poręczeń Kredytowych

Udzielanie poręczeń osobom podejmującym i
rozszerzającym działalność gospodarczą.

155 000,00

2000
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Batorego

Integracja i aktywizacja
bezrobotnych kobiet ze
środowisk po PGR-owskich

Przeprowadzenie Kursu Hafciarskiego dla kobiet ze
środowisk popegeerowskich.

30 549,00

2000/2001

172

Urząd Komitetu
Integracji Europejskiej

Wsparcie lokatorów ,,Małego
Wiejskiego
Inkubatora „Przedsiębiorczości”

Przeszkolenie 20 osób w celu podwyższenia
swoich kwalifikacji zawodowych

22 229,00

2000

173

Ministerstwo Pracy i
Polityki Społecznej,
Krajowy Urząd Pracy

„Mały, wiejski Inkubator
Przedsiębiorczości w Płużnicy”

-Utworzenie i wyposażenie Centrum Rozwoju w sprzęt
komputerowy, biurowy, meble
-podjęcie
działalności gospodarczej przez 30 podmiotów
-nowe miejsca pracy dla osób bezrobotnych

150 000,00

1999

72 486 068,96

Udzielono piętnastu poręczeń na łączną kwotę 220000 zł
osobom podejmującym i rozszerzającym działalność
gospodarczą.
Przeprowadzenie Kursu Hafciarskiego dla 22 kobiet ze
środowisk popegeerowskich, 5 osób sprzedaje swoje prace
mając dodatkowe źródło dochodu, powstał Klub Rękodzieła
Artystycznego.
-przeszkolenie 20 osób
-20 osób
podwyższyło swoje kwalifikacje zawodowe
-13 osób podjęło pracę lub rozszerzyło zakres pracy
-Utworzenie i wyposażenie Centrum Rozwoju w sprzęt
komputerowy, biurowy, meble
podjęcie działalności gospodarczej przez 31 podmiotów
-nowe miejsca pracy dla 88 osób

