
Wykaz projektów komplementarnych 
(projekty przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych) 

 

Nr 
projektu 

Tytuł projektu 

1 
Wykorzystanie budynku po starej gorzelni w Rożnowie w celu produkcji „Cydru Bańskiego” na 
bazie niewykorzystanych jabłek z całego regionu, stworzenie nowego produktu regionalnego 

2 
Modernizacja i rozbudowa bazy magazynowej wyrobów gotowych (płody rolnicze) w Parnicy w 
celu podniesienia konkurencyjności firmy 

3 Budowa magazynów wyrobów gotowych dla Winnicy Turnau w Baniewicach 

4 
Budowa instalacji do butelkowania i etykietowania wina a także zakup beczek drewnianych do 
fermentacji i leżakowania w Winnicy Turnau w Baniewicach 

5 
Budowa fabryki do produkcji chipsów / frytek z ziemniaków i warzyw w Babinku – stworzenie 
nowego produktu regionalnego 

6 Budowa przechowalni do ziemniaków na ok. 4000 ton w Babinku 

7 
Zwiększenie konkurencyjności przetwórni owocowo – warzywnej „Irena” w Chabowie poprzez 
remont istniejącego budynku i zakup maszyn 

8 
Rozbudowa i modernizacja gospodarstwa rolno – hodowlanego kur reprodukcyjnych  
w Gminie Bielice na jaja wylęgowe i przystosowanie go pod potrzeby aktualnego klienta 

9 Remont i modernizacja oraz zakup nowych maszyn dla fermy drobiu w Swochowie 

10 Rozbudowa fermy drobiu w Swochowie o nowe budynki oraz zakup wyposażenia 

11 
Modernizacja i rozbudowa oraz wyposażenie w odnawialne źródła energii istniejącego zakładu 
przetwórstwa mięsnego w Tetyniu 

12 
Rozwój przedsiębiorstwa o działalność przetwórstwa rolno-spożywczego w Gminie Lipiany na 
bazie dawnej infrastruktury rolnej ze szczególnym nastawieniem na produkcję cebuli i jej 
przetworów 

13 
Stworzenie zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego poprzez modernizację istniejących 
zabudowań gospodarczych w Lipianach 

14 Produkcja ekologicznej żywności – hydroponika Lipiany 

15 
Tradycyjny wypiek chleba – stworzenie produktu lokalnego ziemi pyrzyckiej i lipiańskiej Gminna 
Spółdzielnia Samopomoc Chłopska w Pyrzycach 

16 
Dywersyfikacja działalności przetwórstwa mięsnego poprzez modernizację zakładu mięsnego w 
celu wytwarzania tradycyjnych produktów mięsnych w Przelewicach 

17 
Dywersyfikacja działalności pszczelarskiej poprzez powstanie pracowni pszczelarskiej w celu 
wytwarzania produktu tradycyjnego „Miody Przelewickie” 

18 
Unowocześnienie bazy sprzętowo – lokalowej gospodarstwa rolno – spożywczego (sady)  w 
Pyrzycach wraz z uruchomieniem mini winnicy 

19 
Budowa pilotażowej innowacyjnej linii technologicznej do przetwarzania zagęszczonych osadów 
ściekowych z oczyszczalni ścieków w Pyrzycach na nawóz mineralno – organiczny OnCal 

20 
Zwiększenie konkurencyjności firmy w Pyrzycach poprzez przystosowanie kuchni centralnej do 
szerszej oferty usług żywieniowych z wykorzystaniem produktów regionalnych 

21 Projekt demonstracyjny - rolnictwo precyzyjne skierowane do rolników z obszaru „Pyrzyce +” 

22 Budowa pensjonatu na Winnicy Turnau w Baniewicach 

23 
Rozbudowa Gospodarstwa Agroturystycznego w Parnicy o skansen rolniczy, zagospodarowanie 
jeziora oraz zakup i montaż małej architektury 

24 
Utworzenie Centrum Turystycznego nawiązującego do tradycji przetwórstwa rolno spożywczego 
wraz z funkcją rehabilitacyjno-wypoczynkową dla rodzin i turystów w gminie Lipiany nad jeziorem 
Chłop 



25 
Budowa pensjonatu oferującego usługi turystyczne (myślistwo i rybactwo) wraz z zapleczem 
szkoleniowym w Lipianach 

26 
Rewitalizacja kompleksu folwarcznego w Przelewicach na potrzeby powstania Europejskiego 
Centrum Rolnego 

27 
Bez barier - modernizacja i dostosowanie do potrzeb osób z ograniczona sprawnością ruchową 
dróg w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach a także utworzenie trasy „przygodowej” i 
ścieżki „w koronach drzew”. 

28 Zagospodarowanie nowych terenów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 

29 Zabezpieczenie zasobów Ogrodu Dendrologicznego w Przelewicach 

30 
Realizacja programu edukacyjnego w Ogrodzie Dendrologicznym w Przelewicach: Zdrowa 
roślina, zdrowy człowiek, zdrowy świat 

31 Stworzenie marki „Ceramiki Przelewickiej” i ośrodka hipo- i dogoterapii w Przelewicach 

32 
Rewitalizacja terenów przy Jeziorze Płoń na potrzeby powstania punktu wypoczynkowo - 
rekreacyjnego w m. Oćwieka 

33 
Rewitalizacja terenów bioróżnorodnych przy Jeziorze Płoń na potrzeby wypoczynkowo - 
rekreacyjne w m. Czartowo 

34 
Zagospodarowanie terenów przy Jeziorze Płoń na potrzeby wypoczynkowo -rekreacyjne w m. 
Żuków 

35 
Dywersyfikacja działalności stawów hodowlanych w Przelewicach poprzez budowę stanowisk 
wędkarskich i pola namiotowego 

36 
Wzmocnienie atrakcyjności turystycznej gminy Pyrzyce i regionu zachodniopomorskiego poprzez 
utworzenie basenów geotermalnych i tężni przy Klinice Rehabilitacyjnej w Pyrzycach 

37 
Budowa hodowlanego stawu rybnego zlokalizowanego w otulinie Strefy NATURA 2000 mającego 
pełnić funkcję zachowania bioróżnorodności przyrodniczej i atrakcji turystycznej 

38 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Pyrzyce poprzez oczyszczenie zbiornika wodnego 
znajdującego się przy cieku wodnym Kanału Pstrowickiego 

39 
Osada Glinianki – budowa Międzynarodowego Centrum Turystycznego nawiązującego do 
lokalnych tradycji przetwórstwa rolno – spożywczego 

40 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Warnice poprzez budowę kompleksu obiektów 
wypoczynkowych dla osób uprawiających sporty wodne (pole kempingowe, namiotowe) oraz 
budowa wypożyczalni sprzętów wodnych z bazą towarzyszącą 

41 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Warnice poprzez budowę pola namiotowego z 
pełnym zagospodarowaniem terenu dla korzystających z pensjonatu FLORENTYNA 

42 
Podniesienie atrakcyjności turystycznej Gminy Warnice poprzez utworzenie wypożyczalni sprzętu 
wodnego na kajaki rowery wodne i łódki dla wędkarzy 

43 
Budowa Puntu gastronomicznego dążącego do sprzedaży produktów regionalnych we wsi 
Wierzbno 

44 Linia technologiczna konfekcjonowania, paletyzowania i magazynowania EKOPALIW Lipiany 

45 Farma Fotowoltaiczna Lipiany 

46 Budowa Zespołu Paneli Fotowoltaicznych Lipiany o mocy 1MW 

47 
Budowa hali produkującej innowacyjne prefabrykaty do stawiania ekologicznych domów 
mieszkalnych w Pyrzycach 

48 
Zwiększenie ilości energii wytwarzanej w wysokosprawnej Kogeneracji poprzez budowę 
elektrociepłowni na biomasę w Pyrzycach 

49 
Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych poprzez budowę otworów zatłaczającego i 
wybobywczego w „Geotermii Pyrzyce” Sp. z o.o. 

50 
Wsparcie istniejącej działalności w Pyrzycach o nowy specjalistyczny zakres usług polegających 
na zakupie niskoemisyjnego środka transportu w celu realizacji zadań związanych z 
wykonywaniem nienormatywnego transportu maszyn rolniczych 

51 Zakup niskoemisyjnego taboru do organizacji transportu publicznego a także wdrożenie karty 



mieszkańca na terenie gmin objętych kontraktem „Pyrzyce +” 

52 
Budowa hali warsztatowej wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół hali w 
Chabówku w oparciu o OZE oraz zakup niskoemisyjnego samochodu serwisowego świadczącego 
usługi na drodze (dla samochodów ciężarowych) 

53 Uruchomienie Drukarni 3D w Gminie Banie 

54 
Utworzenie punktu informacyjno – doradczego dla osób chcących otworzyć własną działalność 
gospodarczą i przedsiębiorców MiŚP w Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorstw w Pyrzycach 

55 
Stworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego jako element wspierania lokalnego rozwoju na 
obszarach wiejskich 

56 Budowa hali produkcyjno – magazynowej dla ABC ROL przy ul. Lipiańskiej w Pyrzycach 

57 O czym szepcą kamienie? Centrum edukacyjne: Lipiany – moja mała Ojczyzna 

58 
Rekonstrukcja wczesnośredniowiecznych pól uprawnych (technik uprawy zbóż, roślin okopowych) 
wraz z grodziskiem Słowian w Lipianach 

59 
Rozwój turystyki wodnej na obszarze KS „Pyrzyce +” poprzez modernizację szlaku kajakowego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

60 
Odtworzenie tradycyjnych metod warzenia piwa według starych historycznych receptur terenie 
gminy Lipiany i obszaru Lidera Pojezierza oraz WIR 

61 Stworzenie miejsca rekreacyjno – wypoczynkowego w miejscowości Dębiec gm. Lipiany 

62 Organizacja zlotów pojazdów militarnych w miejscowości Dębiec gm. Lipiany 

63 
„Wirtualne przedwojenne Pyrzyce i Lipiany ”- historyczna rekonstrukcja miast w wirtualnej 
rzeczywistości 

64 Aktywizacja i integracja mieszkańców Przelewic „Bo Jak Nie My To Kto” 

65 Aktywizacja i integracja mieszkańców Lubiatowa 

66 Promocja i integracja mieszkańców w regionie i w kraju w Gminie Przelewice 

67 Utworzenie Centrum Gastronomii Romskiej w Pyrzycach oraz organizacja wieczorów romskich 

 
 

 

 


