
 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej 
 

Nazwa beneficjenta: 

Katarzyna Pająk   09/Pd/01/2016 

Tytuł operacji: 

Rozpoczęcie działalności  gospodarczej pod firmą ,,Paprykowa przystań’’ 

Kwota przyznanego wsparcia  

50 000,00 zł 

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji było rozpoczęcie działalności gospodarczej polegającej na agroturystyce. Nowa 
firma wynajmuje pokoje wraz z wyżywieniem oraz organizacja  wypoczynku i spędzania wolnego 
czasu. Z pozyskanej dotacji wykonano remont pokoi na poddaszu oraz zakupiono łóżka, stelaże do 
łóżek, materace, pościele, kołdry, poduszki, szafki nocne, lampki nocne, umywalki, baterie do 
umywalek , komplet WC oraz kabinę prysznicową. 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Potworów 
,,PAPRYKOWA PRZYSTAŃ’’ Katarzyna Pająk  
26-414 Marysin  
e-mail: zietek.katarzyna@wp.pl 
Tel. 514 712 322 
 

Zdjęcie projektu  
 

Fot.  

 

Nazwa beneficjenta: 

Korycki Dominik   03/Pd/01/2016 

Tytuł operacji: 

Podejmowanie działalności firmy z branży informatycznej 

Kwota przyznanego wsparcia  

50 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji było założenie działalności gospodarczej specjalizującej się w organizacji 
profesjonalnych zdjęć, sesji fotograficznych w wideofilmowaniu. W tym celu z dotacji  został 
zakupiony  sprzęt niezbędny do świadczenia  profesjonalnych usług  taki jak: aparat fotograficny , 
obiektyw, oświetlenie, rejestrator dźwięku, monitor, stabilizator, statyw oraz  dron. Wyposażono 
również biuro zakupiono, biurko, stół, krzesła oraz fotele, sofę. Beneficjent podniósł również swoje 
kwalifikacje o posiadanie uprawnień do lotu dronem w celach komercyjnych. 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Odrzywół  
Dominik Korycki- PRODUCION 
Jelonek 11 
26-425 Odrzywół, Mazowieckie 
Tel. 723 329 627 
e-mail: dominikkorycki@gmail.com 
http://dk-p.pl/2020/06/02/witaj-swiecie/  
 

Zdjęcie projektu  

mailto:zietek.katarzyna@wp.pl
mailto:dominikkorycki@gmail.com
http://dk-p.pl/2020/06/02/witaj-swiecie/


 

 

Nazwa beneficjenta: 

Magdalena Szwed   04/Pd/01/2018 

Tytuł operacji: 

Gabinet Logopedyczny  

Kwota przyznanego wsparcia  

50 000,00 

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji było stworzenie miejsca ,gabinetu logopedycznego,  w którym rodzice jaki i ich 
dzieci otrzymają profesjonalną pomoc w zakresie terapii logopedycznej w tym celu z dotacji 
przeprowadzono remont pomieszczenia do potrzeb gabinetu oraz remont łazienki. Zostało 
zakupione wyposarzenie gabinetu takie jak: Laptop, urządzenie wielofunkcyjne, projektor, 
laminator z trymerem. Również wyposarzenie takie jak regał, lustro wykładzinę dywanową, krzesła 
oraz stolik. Narzędzia logopedyczne  takie jak ,aparaty do terapii, szpatułki, zestawy wibratorów 
logopedycznych, szczoteczki  do masarzu ,przyrządy do terapii oddechowej . Beneficjent skorzystał 
również ze specjalistycznego szkolenia logopedycznego oraz zakupił literaturę fachową ,testy 
diagnostyczne. 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Mogielnica  
Magdalena Szwed  
Jana Kilińskiego 7 
05-640 Mogielnica 
Tel:  733 173 073 
e-mail: magda.szwed@op.pl  , kontakt@ilogis.eu  
http://ilogis.eu/o-mnie/ 
 

Zdjęcie projektu  

 

 

Nazwa beneficjenta: 

Magdalena Grzejszczyk –Różyc  04/Pd/03/2017 

Tytuł operacji: 

Rozpoczęcie działalności  gospodarczej ,, Owocowa łąka” 

Kwota przyznanego wsparcia  

50 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji był zakup niezbędnych sprzętów do rozpoczęcia działalności nowej firmy z branży 
promocyjnej. Z dotacji zakupiony został ploter laserowy służący do grawerowania lub wycinania w 
materiałach takich jak papier, szkło, drewno, plexi, aluminium a nawet w owocach i warzywach, 
jabłkach, gruszkach czy papryce.   

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Błędów 
,,Owocowa łąka,, Inspiracje czerpane z natury 
Magdalena Grzejszczyk –Różyc 
Wilhelmów 17 
05-620 Błędów 
Tel: 503 599 368 

tel:+48733173073
mailto:magda.szwed@op.pl
mailto:kontakt@ilogis.eu


e-mail: kontakt@owocowalaka.pl 
https://owocowalaka.pl/ 
https://www.facebook.com/owocowalaka  

Zdjęcie projektu  
 

 
Źródło: http://www.lgdwr.pl/index.php/home/archiwalne/235-dozynki-powiatowo-gminne-w-
odrzywole 
 

 
Foto. Magdalena Grzejszczyk- Różyc 
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Projekty grantowe  

Nazwa beneficjenta: 

Babska Rzeczpospolita Klwów 17/PG/01/2017 

Tytuł operacji: 

Baszta widokowa na ,, Zamku na kopcu’’ 

Kwota przyznanego wsparcia  

25 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Wsparcie  miało na celu zagospodarowanie i rozwój obiektów społeczno-kulturowych, poprawę  
jakości życia mieszkańców gminy . W tym celu z dotacji powstała ,,Baszta widokowa ‘’ obiekt małej 
architektury związanej z dziedzictwem kulturowym . Baszta  i teren wokół niej  tworzy swoistego 
rodzaju historię związaną z legendą , która mówi o tym, że dawniej przez teren  Klwowa prowadził 
szlak do Lwowa – ku Lwowu. Obecnie Baszta służy mieszkańcom jako  terenen  rekreacyjno- 
sporowy  oraz widokowy .  

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Beneficjent:  
Babska Rzeczpospolita Klwów 
Opoczyńska 47 
26-415 Klwów 
Tel. 512 095 932 
e-mail: babskarzeczpospolita2gmail.com 
 

Zdjęcie projektu  

 
Fot. Dorota Macierzyńska  
 

 

 



Nazwa beneficjenta: 

Łęczeszyckie Stowarzyszenie Wędkarskie 05/pG/01/2017 

Tytuł operacji: 

Zakup i montaż altany rekreacyjnej wraz z zestawem mebli przy zbiorniku wodnym w Łęczeszycach 

Kwota przyznanego wsparcia  

25 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji z dotacji  był zakup i montaż altany wraz z zestawem mebli , które będą służyć przez 
lata społeczności lokalnej jako obiekt ogólnodostępny do celów, rekreacyjnych, wypoczynkowych, 
do organizacji imprez okolicznościowych, które będą integrować mieszkańców oraz gości 
odwiedzających to miejsce takich jak: Dzień Dziecka, Noc Świętojańska, Dożynki, Dzień Strażaka i 
wiele innych. 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Belsk Duży  
Łęczeszyckie Stowarzyszenie Wędkarskie   
Łęczeszyce 67 
05-622 Łęczeszyce  
e-mail: leczeszyckie.stow.wedkarskie@gmail.com 

Zdjęcie projektu  

 

mailto:leczeszyckie.stow.wedkarskie@gmail.com


 
Źródło: http://www.belskduzy.pl/aktualnosci/317/ 
 

  



 

Rozwój działalności gospodarczej  

Nazwa beneficjenta: 

4WIND Monika Janiszek – Sołśnia  10/Rd/03/2017 

Tytuł operacji: 

Produkcja Regionalnego Browaru Gielniowskiego 

Kwota przyznanego wsparcia  

125 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji było rozwijanie działalności gospodarczej poprzez  zakup i uruchomienie  linii 
technologicznej do produkcji piwa, utworzenie nowych miejsc pracy oraz  rozpropagowanie wyrobu 
lokalnego  Browaru Gielniowskiego na terenie miejscowości jak i na terenie LGD ,,Wszyscy Razem’’.  

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Beneficjent:  
Monika Janiszek Sołśnia 
Dobtut 18C 
26-505 Orońsko  
Tel. 507167348 
e-mail: m.janiszek_solsnia@interia.pl 
https://restaurantguru.com/Ostoja-Huzara-Gielniow  

Zdjęcie projektu  

  
 

 

https://restaurantguru.com/Ostoja-Huzara-Gielniow


Nazwa beneficjenta: 

 Marian Kucharczyk  04/Rd/03/2017 

Tytuł operacji: 

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa przez uruchomienie nowych usług – stacji kontroli pojazdów, 
myjni samochodowej  

Kwota przyznanego wsparcia  

125 000,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji było rozwijanie działalności gospodarczej poprzez  uruchomienie usług –stacji 
kontroli pojazdów w tym celu z dotacji beneficjent  zakupił niezbędne przyrządy służące do 
wyposarzenia linii diagnostycznej takie jak : centralna jednostka sterująca, przyrząd do pomiaru 
ciśnienia w ogumieniu, przyrząd do pomiaru złącza elektrycznego pojazdu 12V, podnośnik 
kanałowy o udźwigu do 3,5t z podporą regulowaną, czujnik gaz ziemnego, szafka narzędziowa z 
kompletem podstawowych kluczy i zestawem przyrządów mierniczych oraz wiele innych 
przyrządów służących prowadzenia stacji . z dotacji beneficjent zakupił również myjnie 
jednostanowiskowa + osmaza (4programy mycia, gorącą wodą).  

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Rusinów 
ELECTRA MARIAN KUCHARCZYK 
Nieznamierowice 55 
26-411 Rusinów 
Tel: 609 184 478 
 

Zdjęcie projektu  

 

 

  



Projekty gminne  

Nazwa beneficjenta: 

Gmina Pniewy   01/PR/02/2019 

Tytuł operacji: 

Budowa sceny plenerowej w miejscowości Osieczek, gmina Pniewy, jako elementu 
wspomagającego promocję zasobów i produktów lokalnych. 

Kwota przyznanego wsparcia  

33 718,00 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

W ramach operacji na płycie fundamentowej  powstała drewniana scena plenerowa w 
miejscowości Osieczek. Została wyposażona niezbędną instalację elektryczną do obsługi 
przeprowadzania na niej rożnego rodzaju  wydarzeń i imprez wynikających z kalendarza. Obiekt 
doskonale wpisuje się lokalny krajobraz zalewu w Osieczku oraz rezerwat przyrody. Plenerowa 
scena w Osieczku jest miejscem spotkań, integracji, organizacji imprez tematycznych, koncertów, 
promocji lokalnych produktów, imprez lokalnych z udziałem KGW , lokalnych przedsiębiorców oraz 
mieszkańców. Osieczek to  miejscowość wypoczynkowa  to też przybywający turyści mogą 
zobaczyć na jednej ze ścian sceny informacje na temat procesów geologicznych powstania zalewu 
w Osieczku. 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Beneficjent: 
Osieczek gmina Pniewy  
05-652 Pniewy 
https://pniewy.pl/atrakcje/349/strona/1/zalew-w-osieczku  

Zdjęcie projektu 

 
Źródło: https://pniewy.pl/atrakcje/349/strona/1/zalew-w-osieczku 
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Nazwa beneficjenta: 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 08/PR/02/2019 

Tytuł operacji: 

Projekt zagospodarowania terenu przy tężni w ławki i ciągi komunikacyjne oraz nowe nasadzenie –
rewitalizacja terenu oraz zieleni miejskiej 

Kwota przyznanego wsparcia  

63 840,00 zł 

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Miejscem realizacji projektu jest część  kompleksu parkowo – pałacowa w Nowym Mieście nad 
Pilicą na skarpie rzeki Pilicy. W ramach projektu wybudowano nawierzchnię pieszo – jezdną ,która 
prowadzi do znajdującej się w kompleksie parkowym  tężni solnej. W ramach małej infrastruktury 
zakupiono i zamontowano ławki parkowe oraz wykonano  nasadzenia   przy ciągu spacerowym. Z 
rezultatu projektu korzystają wszyscy zaineresowani oraz osoby szukające miejsca do spacerów 
oraz spędzania czasu na świeżym powietrzu, miejsc cichych i spokojnych blisko natury oraz 
roślinności. Miejsce jest bezpłatne  i  dostępne dla mieszkańców oraz zwiedzających przez 24h na 
dobę.   

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Gmina Nowe Miasto nad Pilicą 
Pl. O.H. Koźmińskiego 1/ 2 
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą  
Tel: 48 674 10 98 
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl 
www.nowemiasto.pl  

Zdjęcie projektu  
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Projekty konkursowe  

Nazwa beneficjenta: 

Stowarzyszenie Chili -Babki z Potworowa  04/Rd/03/2017 

Tytuł operacji: 

Papryka w Potworowie buduje kapitał społeczny mieszkańców Gminy Potworów 

Kwota przyznanego wsparcia  

61 000 zł  

Przeznaczenie wsparcia oraz usługi świadczone przez firmę beneficjenta 

Celem operacji była integracja mieszkańców wokół produktów lokalnych jakim jest (Papryka) 
poprzez organizację Dni Papryki w Potworowie oraz przy współpracy z Urzędem Gminy  przy 
organizacji Dożynek. Podczas dni Papryki zostały zorganizowane stoiska wystawiennicze  z 
potrawami z produktem lokalnym jakim jest papryka. Zorganizowano również prelekcję 
obejmującą aspekty edukacyjne dotyczące podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie 
ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Projekt  był skierowany do różnych grup wiekowych do 
społeczności lokalnej miał na celu integrację lokalną oraz 

Gmina i miejscowość gdzie prowadzona jest firma 

Beneficjent: 
Stowarzyszenie Chili - Babki  
Radomska 2 
26-414 Potworów  
Tel: 509 155 417 
https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/Stowarzyszenie-Chili-Babki-
z-Potworowa-1671715546409065/  
 

Zdjęcie projektu  
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Foto. Stowarzyszenie Chili -Babki z Potworowa   

 


