
Wykaz zrealizowanych projektów w ramach przedsięwzięcia Firma z pomysłem w zakresie rozwijania działalności gospodarczej oraz 
podejmowania działalności gospodarczej w latach 2016-2022 

Lp. Tytuł operacji Przedsięwzięcie 
Przyznana 

kwota 
dotacji 

 
 

Opis operacji 

1 Utworzenie działalności  
Firma z 

pomysłem - 
podejmowanie 

70 000 

W ramach inwestycji przedsiębiorca otworzył mobilne usługi protetyczne i zakupił między innymi: 

odlewnię indukcyjną, piec do wygrzewania pierścieni, piec do porcelany, formierz próżniowy, wytwornicę pary, 
mieszadło próżniowe, frezarkę do łuków zębowych, piaskarkę, pinarkę. 
 

2 Podarunek dla urody  
Firma z 

pomysłem - 
podejmowanie 

70 000 

Podejmowana działalność to salon kosmetyczny w którym są wykonywane np.: depilacja laserowa 
i karboksyterapia. Ponadto salon oferuje kompleksowe usługi kosmetyczne czyli zabiegi pielęgnacyjne twarzy, 
manicure, pedicure, makijaż, mikrodermabrazja, peeling kawitacyjny, przedłużanie rzęs, stylizacja paznokci, 
solarium.  W ramach projektu zakupiono między innymi: laser diodowy, frezarkę z pochłaniaczem, urządzenie 
do karboksyterapii, stoliki do manicure, krzesła itp. 

3 

Zakup szalunków 
stropowych celem 

wprowadzenia nowego 
produktu i nowych 

usług w 
przedsiębiorstwie 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

149 998 

W ramach inwestycji przedsiębiorca  zakupił szalunki stropowe składające się z następujących elementów: 

podpora ocynkowana, dźwigar drewniany, trójnóg uniwersalny ocynkowany, głowica krzyżowa ocynkowana. 

Szalunki stropowe, które zakupiła firma są elementami  pozwalającymi wykonać np. fundamenty, schody czy 

stropy. 

 

4 

Doposażenie firmy 
Sawterm s.c. poprzez 
zakup innowacyjnej 

maszyny, utworzenie 
portalu dla klienta oraz 
szkolenie pracowników 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

96 305 

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił tokarkę uniwersalną i oprogramowanie. Dzięki dokonanym 

zakupom firma może produkować we własnym zakresie komponenty, które wcześniej musiała zamawiać na 

zewnątrz.  

 

5 

Remont zespołu 
budynków usługowych 

w miejscowości 
Czerwińsk nad Wisłą 
celem wprowadzenia 

nowych usług 
gastronomicznych oraz 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

 

150 000 

W ramach inwestycji przedsiębiorca świadczący usługi gastronomiczne w salach weselnych wyremontował 

i zmodernizował budynki celem wprowadzenia nowych usług gastronomicznych oraz nowych usług  

wypoczynkowych dla gości biznesowych. Remont i modernizacja budynków obejmowały między innymi: 

elewacje, taras zewnętrzny, schody żelbetowe, pomieszczenie pod schodami, stolarkę drzwiową, wymianę 

pokrycia dachowego, pomieszczenie socjalne, biuro, pokój wypoczynkowy, roboty rozbiórkowe, roboty 

naprawcze ścian i sufitów, posadzki, sufity podwieszane, wykończenie ścian, wyposażenie WC, stolarkę 

drzwiową i parapety, oświetlenie, apartament wypoczynkowy dla gości biznesowych, ekskluzywną sypialnię, 



nowych usług 
organizacji konferencji  

zestaw wypoczynkowy, prace montażowe i konfiguracyjne. 

6 

Zakup szalunków 
stropowych celem 

wprowadzenia nowego 
produktu i nowych 

usług w 
przedsiębiorstwie 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

 

150 000 

W ramach projektu przedsiębiorca rozwinął działalność poprzez zakup szalunków stropowych składających się 

z następujących elementów: podpora ocynkowana, dźwigar drewniany, trójnóg uniwersalny ocynkowany, 

głowica krzyżowa ocynkowana. Szalunki stropowe, które zakupiła firma są elementami  pozwalającymi 

wykonać np. fundamenty, schody czy stropy. 

7 

Rozwój 
przedsiębiorstwa 

poprzez doposażenie w 
sprzęt niezbędny do 

wykonywania 
działalności 

gospodarczej 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

 

44 695 

W ramach projektu przedsiębiorca zakupił pilarkę panelową niezbędną do wykonywania stoisk reklamowych. 
Zastosowanie nowoczesnej maszyny m.in. zautomatyzowało część procesów produkcyjnych oraz umożliwiło 
większe sterowanie i kalibrację urządzenia. Dodatkowo urządzenie udostępniło nowe funkcje, co przełożyło się 
na nowe usługi dla klientów: personalizowane konstrukcje z różnego rodzaju materiałów np. meble, 
konstrukcje wg. projektu zamawiającego np. stoiska, meble, reklamy. 

8 
Usługi sanitarne i 

elektryczne przyjazne 
środowisku 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

 

142 731  

W ramach projektu przedsiębiorca zakupił urządzenie niezbędne do rozwoju firmy w zakresie następujących 
usług: usługi wodno-kanalizacyjne w postaci biologicznej przydomowej oczyszczalni ścieków oraz oczyszczalni 
hydrofitowych; usługi wodno-kanalizacyjne w postaci odzysku ścieków szarych czyli ponowne wykorzystania 
ścieków z brodzików, wanien i umywalek do spłukiwania misek ustępowych; usługi wodno-kanalizacyjne w 
postaci odzysku wody deszczowej i jej wykorzystanie do spłukiwania misek ustępowych, pralek oraz do 
podlewania ogrodów; instalacje ogrzewania i chłodu w postaci pomp ciepła jako alternatywne źródło energii 
cieplnej pozyskanej z różnych źródeł, np. ziemia, powietrze, woda; instalacje ogrzewania i chłodu w postaci 
kolektorów słonecznych do centralnego ogrzewania i produkcji ciepłej wody użytkowej; instalacje 
wentylacyjno-klimatyzacyjne w postaci rekuperacji i gruntowych wymienników ciepła. 

9 
Wynajem sprzętu 

budowlanego i 
ogrodniczego 

Firma z 
pomysłem -

podejmowanie 
70 000  

Podjęta działalność w ramach projektu polega na wynajmowaniu sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Firma 
oferuje wynajem takich maszyn jak: mini koparka i wiertnica, zagęszczarka, stopa wibracyjna, glebogryzarka, 
odśnieżarka, zamiatarka, kosiarka, traktorek, wertykulator, agregat prądotwórczy, kamera termowizyjna 
i rusztowania. Klient ma możliwość wyboru czy chce jedynie wypożyczyć sprzęt czy też chce wynająć również 
operatora sprzętu. Ponadto w przypadku samej usługi wypożyczania, sprzęt dowożony jest do klienta, jeśli 
klient sobie tego życzy. 

10 

Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

pracowni architektury 
krajobrazu  

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000  

W ramach projektu beneficjent otworzył pracownię architektury krajobrazu i zakupił sprzęt niezbędny do 
wykonywania usług: m.in. komputer stacjonarny, monitor, ploter, urządzenie wielofunkcyjne z drukarką 
laserową, aparat fotograficzny, dysk zewnętrzny, specjalistyczne oprogramowanie komputerowe, biurko, fotel 
biurowy, laptop, dalmierz laserowy z wizjerem, niwelator optyczny. 

11 
Objazdowy warsztat 

kreatywny 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000  

Przedmiotem operacji było stworzenie objazdowego warsztatu twórczego rozwoju dla wszystkich grup 

wiekowych zamieszkujących obszary wiejskie, ze szczególnym naciskiem na zajęcia adresowane do dzieci, 

młodzieży i seniorów. Ideą podejmowanego przedsięwzięcia jest umożliwienie mieszkańcom obszarów 



wiejskich objętych zasięgiem LGD - PM udziału w kursach rozwijających kreatywność, wzmacniających poczucie 

własnej wartości i pobudzających kształtowanie postaw przedsiębiorczych oraz podniesienie  poziomu  kapitału 

społecznego obszarów wiejskich Północnego Mazowsza poprzez rozwój wiedzy i kompetencji  uczestników 

warsztatu. W ramach podjętej działalności objazdowego warsztatu kreatywności została uruchomiona seria 

zajęć praktyczno-teoretycznych odbywających się we wszystkich gminach powiatu płońskiego. W ofercie  

znajdują się zajęcia plastyczno-teatralne, naukowo-przyrodnicze, techniczno-matematyczne, socjo-

ekonomiczne.                       

12 
Zakup minikoparki oraz 

maszyny do natrysku 
pianki poliuretanowej 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

 

78 698  

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił mini koparkę oraz maszyny do natrysku pianki poliuretanowej 

celem wprowadzenia nowych produktów i nowych usług w  przedsiębiorstwie. W wyniku realizacji projektu 

w firmie zostały wprowadzone dwa nowe produkty/usługi: wykonywanie izolacji termicznych w obiektach 

budowlanych, wykonywanie robót ziemnych typu wykopy, nasypy, plantowanie gruntu.  

13    

Adaptacja pomieszczeń 
z przeznaczeniem na 

kawiarnię wraz z 
zakupem wyposażenia 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

150 000  

Przedmiotem operacji była  adaptacja pomieszczeń z przeznaczeniem na kawiarnię wraz z zakupem 

wyposażenia do kawiarni oraz podniesienie kompetencji poprzez uczestnictwo w szkoleniu. W wyniku realizacji 

projektu w firmie zostały wprowadzone nowe produkty/usługi: sprzedaż lodów, ciast, deserów, sprzedaż kawy, 

sprzedaż napojów i soków, sprzedaż sałatek i naleśników, sprzedaż gofrów bąbelkowych.  

14 

Rozwijanie działalności 
gospodarczej poprzez 

zakup myjni 
samochodowej 

dwustanowiskowej 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

150 000  

W ramach inwestycji przedsiębiorca zakupił myjnię samochodową dwustanowiskową do mycia pojazdów 
samochodowych, ciągników rolniczych oraz pojazdów jednośladowych. W wyniku realizacji projektu w firmie 
zostały wprowadzone nowe produkty/usługi:  mycie pojazdów samochodowych oraz został wdrożony nowy 
proces technologiczny. 

15 
Zakup rusztowań do 
wykonywania prac 

budowlanych  

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

150 000  

Operacja dotyczy zakupu kompletu rusztowań budowlanych. W wyniku realizacji projektu w firmie zostały 

wprowadzone nowe produkty/usługi:  wykonywanie termomodernizacji budynków, malowanie budynków, 

wykonywanie prac wykończeniowych elewacji budynków, wykonywanie elewacji budynków. Zakupione 

rusztowania budowlane charakteryzują się trwałością i odpornością na korozję oraz niekorzystne warunki 

atmosferyczne, co z kolei wpływa bezpośrednio na bezpieczeństwo korzystających z nich pracowników. 

Posiadają znamiona rozwiązań innowacyjnych w zakresie innowacji materiałowej, konstrukcyjnej 

i technologicznej.  

16 

Wzrost innowacyjności  
firmy  RADiS Polska 

Radosław Lewandowski 
poprzez zakup 3-
stanowiskowej 

bezdotykowej myjni 
pojazdów 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

 

110 000 

W ramach operacji zakupiono 3-stanowiskową bezdotykową myjnię pojazdów. Myjnia została wyposażona w 

innowacyjny system automatyki polegający na zastosowaniu monitoringu pracy myjni poprzez sieć internetową 

i sygnalizowanie Inwestorowi awarii poprzez informacje wysyłane sms-em. Olbrzymią zaletą tego rozwiązania 

jest również możliwość zdalnego sterowania wszystkimi parametrami pracy myjni. 



17 

Zakup koparko-
ładowarki  do 

wykonywania robót 
budowlanych, w tym 

robót ziemnych 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

 

150 000 

Przedmiotem operacji był zakup koparko-ładowarki. Realizacja operacji umożliwiła Wnioskodawcy 

wykonywanie robót ziemnych, typu: wykopy, nasypy, plantowanie gruntu oraz załadunek materiałów 

budowlanych (np. żwir, piasek, tłuczeń, bloczki betonowe, cegła, pustak, gruz budowlany). 

18 

Rozwój działalności 
gospodarczej poprzez 

wdrożenie 
innowacyjnych usług w 

zakresie wykonania i 
certyfikacji sieci 
teletechnicznych 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

130 000 

W ramach operacji zakupiono generator prądu wraz z podwoziem z dyszlem sztywnym, reflektometr optyczny, 

kontroler sieci LAN, spawarkę optyczną światłowodową. W wyniku realizacji projektu w firmie zostały 

wprowadzone nowe produkty/usługi: wykonanie sieci teletechnicznych. 

19 Świadome Żywienie 
Firma z 

pomysłem -
rozwijanie 

87 462 

W ramach operacji utworzono portal internetowy z kalkulatorami dietetycznymi i programem do generowania 

diet łączącym dietetyków, firmy cateringowe, producentów żywności z klientami (kompleksowe zacieśnianie 

współpracy w obszarze branży żywieniowej). 

20 Healthy Hair 
Firma z 

pomysłem - 
podejmowanie 

70 000 

W ramach realizacji operacji zakupiono urządzenia do trychologii,  komputer, Amskan, samoplazmę , Oxygen 

do mezoterapii, kamerkę trychologiczną do badania skóry głowy. Wszystkie urządzenia służą do wykrywania 

przyczyn schorzeń skóry głowy. 

21 

Utworzenie firmy 
świadczącej usługi w 

zakresie innowacyjnych 
warsztatów 

tematycznych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji zakupiono jurtę zapewniającą zaplecze do organizacji warsztatów, lekcji i innych 

form aktywności rekreacyjnej w zgodzie z naturą. W ramach projektu przedsiębiorca świadczy kompleksowe 

usługi rekreacyjne, szkoleniowe i artystyczne tj. warsztaty z malarstwa intuicyjnego, muzykoterapia, joga. 

22 
Stworzenie strefy 

rekreacyjnej w 
miejscowości Skrzynki 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji utworzono boisko do siatkówki, utwardzono powierzchnię kostką betonową do 

gry w koszykówkę, wykonano powierzchnie trawiastą do gry w piłkę nożną, postawiono altanę drewnianą z 

zadaszeniem oraz zagospodarowano i ogrodzono teren wokół powierzchni rekreacyjnych. 

23 
Remont sklepu oraz 

zakup wyposażenia do 
sklepu 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji wyposażono sklep spożywczy w niezbędne urządzenia i meble m.in.: agregat 

prądotwórczy, szafę i ladę chłodniczą, komplet regałów przyściennych. 



24 
Zakup sprzętu do 
świadczenia usług 

stolarskich 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Operacja polega na wyposażeniu zakładu stolarskiego w sprzęt niezbędny do wykonywania schodów 

drewnianych, kompletnych mebli kuchennych oraz pozostałych mebli pokojowych, ogrodowych oraz garderób. 

25 
Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

organizacji eventów 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji zakupione zostały sprzęty, dzięki którym mogą być świadczone usługi wynajmu 

dekoracji, efektów specjalnych oraz maszyn do lodów i drinków na wesela i eventy. 

26 
GeoBüro Monika 

Sadecka 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji wyposażono biuro i zakupiono sprzęt służący do świadczenia usług geodezyjnych 

oraz stworzono stronę internetową. 

27 

Nadbudowa i 
przebudowa budynku 

produkcyjno-
usługowego w celu 

stworzenia Biura 
Obsługi Klienta 

Firma z 
pomysłem - 
rozwijanie 

150 000 
Przedmiotem inwestycji była nadbudowa i przebudowa budynku produkcyjno-usługowego w zakresie produkcji 

czujników temperaturowych i obróbki metali, w celu powiększenia powierzchni biurowej. 

28 Wiejskie spa 
Firma z 

pomysłem -
rozwijanie 

59 725 

W ramach realizacji operacji zakupiono gorącą balię, saunę mobilną, automat do lodów,  automatyczny ekspres 

do kawy oraz 10 kajaków trzyosobowych wraz z osprzętem. Realizacja operacji pozwoliła na zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz rozwinięcie usług świadczonych w branży turystycznej. 

29 
Budowa warsztatu 
samochodowego 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

150 000 W ramach realizacji operacji pobudowano budynek warsztatu samochodowego oraz zagospodarowano działkę. 

30 Zakup minikoparki 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

 

133 000 
W ramach projektu przedsiębiorca rozwinął działalność poprzez zakup minikoparki, dzięki której poszerzył  

zakres swoich usług polegających na kompleksowej budowie rurociągów nawadniającego plantacje. 



31 
Zakup koparko-

ładowarki 

Firma z 
pomysłem -
rozwijanie 

 

150 000 
W ramach inwestycji przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wykonywania specjalistycznych prac 

budowlanych zakupił koparko-ładowarkę.  

32 

Podjęcie działalności w 
zakresie ozdobnych 
tynków i malowideł 

ściennych oraz 
wynajmu systemów 

rusztowań 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Operacja polegała na podjęciu działalności gospodarczej w branży budowlanej świadczącej usługi tynkarsko-

malarskie w zakresie wykonawstwa ozdobnych tynków i malowideł ściennych (w szczególności murali). Zakres 

projektu obejmował zakup systemów rusztowań oraz sprzętów m.in.: urządzenia wysokociśnieniowego,  

agregatu malarskiego. 

33 

Uruchomienie firmy 
zajmującej się 

montażem OZE oraz 
nowoczesnym 

serwisem instalacji z 
wykorzystaniem QR 

CODE 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W wyniku realizacji operacji została uruchomiona firma świadcząca nowatorskie usługi instalatorskie. Operacja 

obejmowała zakup sprzętu, który zapewnia możliwość realizacji szerokiej gamy usług w zależności od specyfiki 

robót. Firma oferuje swoim klientom rozwiązania kompleksowe, pozwalające na wykonanie instalacji, a 

następnie serwisowanie zamontowanych urządzeń.  

34 

Zakup ramienia 
wysięgnikowego do 
pielęgnacji  terenów 

zielonych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Podjęta działalność w ramach projektu polega na świadczeniu usług w zakresie utrzymania terenów zielonych  

w wydaniu kompleksowym, tj. w zakresie koszenia traw na rowach, poboczach, skarpach w ciągu dróg 

gminnych, w zakresie wycinki  krzewów na rowach przydrożnych, a następnie w zakresie rozdrabniania gałęzi, 

krzewów. W wyniku realizacji operacji zakupiono wyposażenie do pielęgnacji terenów zielonych: ramię 

wysięgnikowe tylne z głowicą koszącą.  

35 

Zakup sprzętu na 
potrzeby świadczenia 

usług związanych z 
produkcją mebli 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Firma świadczy usługi w zakresie produkcji mebli. Oferuje klientom wykonywanie frontów metodą CNC 

(frontów - drzwiczki meblowe frezowane), które mogą być zamontowane np. do szafek kuchennych, szaf 

pokojowych, szaf wnękowych oraz w szafach do przedpokoju. Firma zapewnia pomiary i wykonanie 

komputerowo projektu, montaż mebli, szeroką gamę akcesoriów meblowych i profesjonalne doradztwo. Usługi 

docinania mebli świadczone są mobilnie - w miejscu wskazanym przez zamawiającego. W ramach projektu 

zakupiono profesjonalne oprogramowanie do projektowania oraz wyceny kuchni (mebli) na zamówienie oraz 

narzędzia niezbędne do świadczenia usług. 

36 
Wynajem samochodu 

dostawczego 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach realizacji operacji została utworzona firma świadcząca usługi wynajmu samochodu dostawczego. 

Usługa polega na dostarczeniu samochodu w miejsce wskazane przez klienta oraz możliwość wynajęcia 

samochodu przez Koła Gospodyń Wiejskich na terenie gminy Dzierzążnia. Do realizacji operacji zakupiono 

samochód dostawczy, który wynajmowany jest klientom.  



37 
Wynajem sprzętu 

budowlanego i 
ogrodniczego 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Uruchomiona działalność polega na wynajmowaniu sprzętu budowlanego i ogrodniczego. Firma oferuje 

wynajem takich maszyn jak: mini koparka, sekator akumulatorowy, kosiarka spalinowa,  glebogryzarka, 

traktorek kosiarka, zagęszczarka spalinowa, transporter spalinowy, odśnieżarka spalinowa,  agregat 

prądotwórczy, zamiatarka. W ramach usługi wypożyczany sprzęt jest dowożony do klienta. 

38 
Zakup wyposażenia do 

pracowni wypieków 
naturalnych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach projektu beneficjent otworzył pracownię cukierniczą, która bazuje na naturalnych składnikach i 

specjalizuje się w tortach artystycznych, tzw. słodkich stołach oraz wykonywaniu słodkich nowości na polskim 

rynku - monoporcji - minideserów, oraz ciasteczek/pierniczków  zdobionych artystycznie. Firma świadczy także 

usługi "słodkiej poczty". Przedmiotem operacji był zakup wyposażenia do pracowni cukierniczej m.in.: pieca 

konwekcyjnego, zamrażarki szokowej, kuchenki indukcyjnej. Cukiernia oferuje ciasta wypiekane według 

tradycyjnych receptur i ze składników naturalnych. W ofercie są również wyroby vege i fit.  

39 
Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

organizacji eventów 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach inwestycji utworzono firmę świadczącą dokumentowanie wydarzeń eventowych, uroczystości 

okolicznościowych, rodzinnych oraz  różnego rodzaju wydarzeń kulturalnych i państwowych. Zakres rzeczowo-

finansowy operacji obejmował  zakup wyposażenia m.in.: aparatu fotograficznego, kamery sportowej , lampy 

LED, drona.  

40 

Budowa budynku i 
zakup sprzętu do 
świadczenia usług 

renowacji i naprawy 
mebli 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Uruchomiona działalność polega na świadczeniu usług renowacji i naprawy mebli. Oferuje również 

wykonywanie renowacji mebli antycznych. W ramach projektu wybudowano budynek z przeznaczeniem na 

pracownię renowacji oraz zakupiono wyposażenie do świadczenia usług stolarskich m.in.: kompresor, pilarkę 

ukosową, frezarkę do lakieru, odciąg wiórów, zagłębiarkę.  

41 

Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

wykonywania usług 
mobilnych w zakresie  

napraw pojazdów i 
maszyn rolniczych oraz 

maszyn roboczych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Utworzona firma świadczy usługi mobilne w zakresie napraw pojazdów i maszyn rolniczych. W ramach operacji 

zakupiono wyposażenie diagnostyczne do naprawy pojazdów, maszyn rolniczych i roboczych oraz motocykl 

terenowy.  

42 
Zakup pilarki 

formatowej do cięcia 
płyt meblowych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach projektu beneficjent otworzył firmę świadczącą usługi stolarskie, która specjalizuje się  

w wykonywaniu cięcia płyt meblowych (płyty wiórowe laminowane różnej grubości i struktury) na wymiar na 

elementy, z których później są montowane meble na zamówienie. Operacja obejmowała zakup pilarki 

formatowej. 



43 

Założenie pracowni 
architektonicznej z 

innowacyjną metodą 
współpracy online z 

klientem 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach projektu beneficjent otworzył pracownię architektoniczną oraz zakupił specjalistyczny sprzęt  

i oprogramowanie BIM. Firma oferuje m.in. stosowanie najnowocześniejszych narzędzi projektowych dla 

architektury i budownictwa, pracę nad płaskimi rysunkami architektury, model 3D budynku, zestawienia 

wszystkich parametrów budynku w jednym pliku i programie, pracę z branżystami w ramach jednego, 

nadzorowanego przez architekta pliku. 

44 

Zajęcia z 
programowania dla 

dzieci w wieku 7 - 17 r.ż 
na terenie powiatu 

płońskiego 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach inwestycji utworzono firmę, która organizuje zajęcia z programowania dla dzieci i młodzieży w wieku 

7 - 17 lat, na terenie powiatu płońskiego. Dzieci poprzez naukę programowania językami Scratch, Pyton, Java, 

będą same potrafiły tworzyć gry, pokazy multimedialne, historyjki.  

45 
Mobilne studio nagrań 
oraz zajęcia z edukacji 

muzycznej 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Planowane przedsięwzięcie miało na celu utworzenie mobilnego studia nagrań oraz wprowadzenie 

innowacyjnych zajęć z edukacji muzycznej. Firma oferuje zajęcia dla dzieci i młodzieży, wspólne ćwiczenia i po 

okresie prób nagranie utworów muzycznych, piosenek, koncertów oraz nauczenie post-produkcji takich 

utworów. 

46 

Dostosowanie lokalu do 
funkcji dydaktyczno-
edukacyjnych wraz  z 

zakupem wyposażenia 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach projektu utworzono firmę świadczącą wykonywanie usług  w zakresie nauczania języków obcych  

(angielski, niemiecki, rosyjski) oraz w zakresie przygotowania merytorycznego z przedmiotów obowiązujących 

na sprawdzianie  kończącym szkołę podstawową. W ramach projektu  dostosowano lokal do funkcji 

dydaktyczno-edukacyjnych  oraz zakupiono wyposażenie multimedialne. 

47 

Zakup kontenerów 
budowlanych 
socjalnych i 

magazynowych (tzw. 
morskich) 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Utworzona firma świadczy usługi w zakresie wynajmu kontenerów. W ramach operacji zostały zakupione 

kontenery budowlane socjalne i magazynowe (tzw. morskie) o standardowych wymiarach zewnętrznych. 

Kontenery socjalne są ocieplone, wyposażone w okno lub okna. Kontenery magazynowe tzw. morskie 

wyposażone są we wrota dwuskrzydłowe z możliwością zamknięcia na kłódkę. Oba typy kontenerów posiadają 

uchwyty do transportu. 

48 
 

Zakup sprzętu 
ogrodniczego  do 

pielęgnacji terenów 
zielonych oraz  zakup 

wyposażenia  do 
sprzątania terenów 

przydomowych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Firma świadczy usługi w zakresie pielęgnacji terenów zielonych oraz w zakresie prac porządkowych. W ramach 

operacji zakupiono sprzęt ogrodniczy i sprzęt sprzątający m.in.: odkurzacz , traktor, kosiarkę, zamiatarkę z 

koszem, dmuchawę - odkurzacz , agregat, opryskiwacz.  

49 

Uruchomienie 
działalności artystycznej 

zajmującej się 
muzyczną obsługą 

eventów z możliwością 
wypożyczania sprzętów 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach projektu utworzono  firmę, która zajmuje się obsługą artystyczną różnego rodzaju wydarzeń, w tym 

świadczy obsługę muzyczną (występy zespołu), zapewnia profesjonalne oświetlenie wydarzenia w 

synchronizacji z muzyką oraz usługę nagrania teledysku z wydarzenia. W celu zwiększenia przychodów – 

zakupione sprzęty i wyposażenie są wypożyczane. 



50 

Utworzenie działalności 
gospodarczej - SWATKA 
pracownia ceramiczna 

miejsce działań 
twórczych 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Operacja polegała na utworzeniu pracowni ceramiki i organizacji działań twórczych poprzez zakup niezbędnego 

wyposażenia i sprzętów do pracowni. Odpowiednie wyposażenie pracowni umożliwia przeprowadzenie 

warsztatów kierowanych do dzieci i dorosłych. W ramach projektu zakupiono sprzęt oraz wyposażenie 

pracowni: piec ceramiczny, w którym wypala się stworzone prace, programator do pieca sterujący temperaturą 

i czasem wypału pieca ceramicznego, koło garncarskie służące do toczenia naczyń, toczek aluminiowy.  

51 

Zakup  wyposażenia do 
wykonywania usług  w 
zakresie prowadzenia 

studia treningu 
personalnego i 

doradztwa  
dietetycznego 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Utworzono działalność usługową polegającą na prowadzeniu treningów personalnych z indywidualnym 

klientem oraz na świadczeniu doradztwa dietetycznego. W ramach projektu zostały zakupione m.in. 

wyposażenie do usług treningu personalnego i doradztwa dietetycznego.  

52 

Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

wykonawstwa montażu  
wentylacji 

mechanicznej - 
rekuperacji oraz do 

montażu pomp ciepła w 
zakresie  odnawialnych 

źródeł energii 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Uruchomiona firma świadczy usługi  montażu wentylacji mechanicznej - rekuperacji oraz montażu pomp ciepła 

w ramach odnawialnych źródeł energii. Usługa montażu pomp ciepła: gruntowych (powietrze-woda, powietrze- 

powietrze)  oraz pomp ciepła powietrznych wykonywana będzie w budynkach mieszkalnych oraz w budynkach 

użyteczności publicznej. 

53 
INNOWACYJNE 
LITERNICTWO 

NAGROBNE 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach operacji rozpoczęto działalność  gospodarczą  związaną z tworzeniem liter nagrobnych. Zakres 

projektu obejmował wybudowanie niewielkiego magazynu blaszanego oraz zakup odpowiedniego sprzętu w 

celu możliwości tworzenia nowoczesnych liter nagrobnych. 

 

54 

Zakup sprzętu i 
wyposażenia do 

wykonywania usług w 
zakresie niwelacji 

terenu i 
zagospodarowania 

terenów zieleni 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach działalności jednoosobowej zakupiono system do niwelacji terenu, który umożliwia profesjonalne 

wykonywanie zagospodarowania terenów zieleni przy wykorzystaniu systemu laserowego 2D. System 

elektroniczny lasera może kontrolować wysokość i spadek wyrównywanej warstwy. W wyniku dokonania 

zakupu systemu laserowego 2D  usługi niwelacji terenu wykonywane są z bardzo wysoką dokładnością  

poziomowania  (dokładności milimetrowe). Usługi świadczone są m.in. przy zagospodarowaniu terenów zieleni 

przy obiektach użyteczności publicznej oraz podczas  tworzenia ogrodów przy domach mieszkalnych. 

55 
Agrecco - Field Support 

Rafał Figurski 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach operacji utworzono firmę, która świadczy usługi polegające na wykonywaniu badań na środkach 

ochrony roślin dla koncernów chemicznych produkujących pestycydy. W ramach dodatkowych usług 

wykonywane mogą być także doświadczenia odmianowe, pokazowe oraz marketingowe. 



56 
 

SPUNK ART STUDIO  - 
przestrzeń kreatywna 

na warsztaty i wynajem 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

Uruchomiona działalność gospodarcza  oferuje przestrzeń kreatywną na wynajem, do wykorzystania jako 

miejsce pracy np. dla lokalnych (i nie tylko) przedsiębiorców, miejsce kameralnych imprez prywatnych: urodzin, 

wesel,  miejsce szkoleń, warsztatów dla firm.  W ramach projektu zaadaptowano budynek przeznaczony pod 

siedzibę i działalność firmy,  wykonano w nim niezbędne prace remontowe oraz wyposażono salę. 

57 

FIZJOTERAPIA PRZEZ 
SPECJALISTYCZNĄ 

PRACĘ Z PACJENTEM 
UZUPEŁNIONA 

INNOWACYJNYMI 
ZABIEGAMI W 

KOMORZE  
HIPERBARYCZNEJ 

Firma z 
pomysłem - 

podejmowanie 
70 000 

W ramach utworzonej firmy świadczone są usługi z zakresu fizjoterapii oraz komory hiperbarycznej. Głównym 

odbiorcą usług są osoby z różnymi problemami zdrowotnymi, głównie dzieci z porażeniem mózgowym, 

autyzmem oraz podobnymi zaburzeniami neuro – rozwojowymi.   

58 
Muzyka – to początek i 

koniec wszelkiej mowy 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach inwestycji przedsiębiorca świadczy usługi muzyczne, polegające na wykonywaniu partii 

instrumentalnych na koncertach, imprezach masowych i telewizyjnych, a także imprezach zamkniętych.  

W ramach projektu zakupiono między innymi: gitarę elektryczną, półakustyczną i basową, wzmacniacz 

gitarowy, kolumnę basową i gitarową,  combo gitarowe, itp. 

59 

Zakup wyposażenia i 

urządzeń do 

świadczenia usług 

fryzjerskich 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

Podejmowana działalność to firma świadcząca usługi fryzjerskie, w której wykonywane są  np.:  afroloki. 

Ponadto salon oferuje mycie włosów lub ich spłukiwanie  przy użyciu naparów z różnego rodzaju ziół,  

np. z naparu z rumianku, pokrzywy, nagietka lekarskiego, mięty itp. W ramach projektu zakupiono między 

innymi: fotel, myjnię fryzjerską, hoker, sofę, konsolę fryzjerską, suszarkę i saunę fryzjerską, lokówki, falownice, 

prostownice, maszynki, trymery, nożyczki itp. 

60 Sprzedaż obrazów 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach inwestycji przedsiębiorca prowadzi działalność polegającą na sprzedaży obrazów. W ramach 

projektu zaadoptowano pomieszczenie na pracownię malarską (wymiana okien, drzwi, wylewka).  

 

61 

Zakup urządzeń i 

wyposażenia do  salonu 

kosmetyczno-

podologicznego 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach inwestycji przedsiębiorca świadczy usługi dotyczące zabiegów kosmetyczno-podologicznych   

w trybie mobilnym oraz w stacjonarnym salonie. W ramach projektu zakupiono między innymi: pochłaniacz 

pyłu, telefon, komputer, słuchawki, lampy do oświetlenia zdjęć, kasę fiskalną, frezarkę  podologiczną, cążki do 

skórek, zestaw  frezów  do stopy cukrzycowej, zestaw  frezów, kombajn kosmetyczny, stół składany do masażu 

wood. 



62 

Samozatrudnienie 

poprzez stworzenie 

firmy zajmującej się 

produkcją unikatowej 

zdrowej żywności oraz 

działaniami 

promocyjnymi i 

edukacyjnymi z zakresu 

zdrowej żywności i 

zdrowego stylu życia 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach inwestycji firma zajmuje się produkcją zdrowych produktów żywnościowych opartych w dużej 

mierze na własnych recepturach. Oferowane wyroby to głównie słodycze, wyroby cukiernicze i przetwory. 

Przedsiębiorca proponuje produkty z naturalnych składników, głównie bez cukru, wegańskie,  bez glutenu, bez 

laktozy, bez sztucznych aromatów i barwników, bez oleju palmowego i margaryn.  W ofercie znajdują się min. 

batony, praliny, kulki mocy, ciasteczka,  ciasta, tarty, torty, desery w słoikach, kremy/pasty kanapkowe, 

powidła/dżemy, sosy, zupy. W ramach projektu zakupiono między innymi: stół gastronomiczny składany, 

witrynę chłodniczą, sprzęt kuchenny oraz zaadoptowano pomieszczenie niezbędne do świadczenia usług. 

63 

Zakup maszyn i 

urządzeń, narzędzi do 

usług stolarskich i 

przerobu drewna 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach projektu przedsiębiorca świadczy usługi stolarskie poprzez zakup: kompresora olejowego 

śrubowego, strugarki grubościowej, pilarki, piły, dmuchawy spalinowej, traku taśmowego poziomowego do 

drewna,itp. 

64 

Zakup samochodu, 

wózka 

podnośnikowego,  

szafki warsztatowej z 

wyposażeniem oraz 

zakup kasy fiskalnej 

celem świadczenia 

mobilnych usług  

napraw mechanicznych 

sprzętu ogrodniczo-

budowlanego 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach projektu przedsiębiorca świadczy mobilne usługi napraw mechanicznych sprzętu ogrodniczo-

budowlanego. W ramach projektu zakupiono między innymi: samochód, wózek podnośnikowy, szafkę  

warsztatową z wyposażeniem i kasę. 

65 

Usługi urbanistyczno-

projektowe nowej 

generacji 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

Prowadzona działalność polega na świadczeniu usług w branży urbanistyczno-projektowej. W ramach projektu 

przedsiębiorca zakupił min: program dla architektów, oprogramowania, skaner wielkoformatowy, laptop, 

drukarkę, fotel biurowy. 

66 

WYNAJEM DOMKU 

REKREACYJNEGO WRAZ 

Z OPIEKĄ TURYSTYCZNĄ 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 

W ramach działalności przedsiębiorca świadczy usługi noclegowe wraz z opieką turystyczną. Dostosowano 

budynek i teren do potrzeb uruchomienia działalności poprzez zakup:  pompy ciepła,  bramy, furtki, rowerów 

oraz zamontowano ogrodzenie. 



67 

Zakup  namiotów 

dachowych oraz quada  

celem wynajmu dla 

klientów prywatnych 

oraz firm 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 
Prowadzona działalność polega na świadczeniu usług w zakresie wynajmu namiotów dachowych oraz wynajmu 

quada  dla klientów prywatnych  oraz firm. W ramach projektu zakupiono namioty dachowe oraz quada. 

68 

 

Zakup urządzeń do 

świadczenia usług 

elektrycznych 

poszerzonych o 

instalacje 

inteligentnego domu  

oraz usług  

teletechnicznych 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000,00 

Prowadzona działalność polega na wykonywaniu instalacji elektrycznych poszerzonych o instalacje 

inteligentnego domu oraz instalacje teletechniczne. W ramach projektu przedsiębiorca zakupił min: 

wielofunkcyjny  miernik parametrów instalacji elektrycznej,  kamerę termowizyjną  i inspekcyjną,  miernik mocy 

optycznej, stabilizowane źródło lasera, młotowiertarkę, spawarkę, wiertnicę oraz zestaw narzędzi,  wózek 

transportowy. 

69 

Stworzenie miejsca 

edukacji historycznej i 

ekologicznej dla dzieci i 

młodzieży 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 
W ramach inwestycji przedsiębiorca utworzył mini muzeum poprzez remont budynków stajni i budowę wiaty 

drewnianej  oraz zakupił komputer, rzutnik  i drukarkę wraz z oprogramowaniem. 

70 

Utworzenie działalności 

gospodarczej w zakresie 

przygotowania 

wyposażenia stoisk 

targowych i osiągnięcie 

zysku działalności 

Firma z 

pomysłem - 

podejmowanie 

70 000 
W ramach działalności przedsiębiorca świadczy usługi w zakresie przygotowania wyposażenia stoisk targowych 

poprzez zakup okleiniarki.  

  


