
 

 

Projekt grantowy „Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy” 

 

Celem projektu jest poprawa aktywności społeczno-zawodowej mieszkańców na terenie 

objętym LSR Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Miasta Brodnicy. 

 
 

Miejsce realizacji projektu – Miasto Brodnica 

 

Beneficjentowi zostało przyznane dofinansowanie w wysokości: 2 413 151,12 zł 

Wkład własny wynosi: 425 850,22 zł 

Całkowita wartość projektu wynosi: 2 839 001,34 zł 

 
 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Osi priorytetowej 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

na lata 2014-2020. 

 

Projekt dotyczy realizacji operacji w ramach projektu grantowego tj. operacja, 

której beneficjentem jest LGD Miasta Brodnicy i udziela wsparcia (grantu) innym wybranym 

przez siebie podmiotom - Grantobiorcom.  

 

Wskaźniki produktu zaplanowane do osiągnięcia w projekcie:  

- 300 os. zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie objętych wsparciem 

w programie,  

- 63 osoby zostaną objęte wsparciem zawodowym,  

- 290 objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym 

lub zdrowotnym.  

- powstanie 1 partnerstwo publiczno-społeczne, 



 

 

- 2 inicjatywy dotyczące rozwoju ekonomii społecznej, która obejmie swym wsparciem 

minimum 3 podmioty ekonomii społecznej oraz 1 jednostkę samorządu terytorialnego,  

- 2 inicjatywy wzajemnościowe lub samopomocowe,  

- 20 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zostanie 

objętych wsparciem. 

 

Wskaźniki rezultatu zaplanowane do osiągnięcia w projekcie:  

- po opuszczeniu programu 26 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

poszukiwać będzie pracy, 

- u grupy 164 osób wzrośnie aktywność społeczna, 

- 14 osób spośród poszukujących pracy znajdzie zatrudnienie, 

- 45 osób nabędzie kwalifikacje lub kompetencje, 

- 10 osób podniesie wiedzę w temacie rozwoju przedsiębiorczości społecznej, 

- powstanie 1 partnerstwo publiczno-społeczne. 

 

Grupa docelowa projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 

z obszaru LSR oraz otoczenie tych osób.  

 

Główne zadania zrealizowane w ramach projektu będą dotyczyły realizacji powyższych 

produktów dla osiągnięcia wskazanych rezultatów.  

 

Okres realizacji 01-01-2018 do 30-06-2023. 

 


