
 

 

 

 

Lista Operacji według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 11/2017 

 

 

Operacje, które uzyskały minimum punktowe w ramach oceny – Karta 2 
Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.1 Działania niekomercyjne tworzące warunki do aktywności mieszkańców 

Numer wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Tytuł operacji Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Nr 

identyfikacyj

ny podmiotu 

ubiegająceg

o  

się  

 o wsparcie 

Uzasadnienie 

przyznanej 

kwoty wsparcia 

w przypadku 

innej niż 

wnioskowana 

(wskazanie czy 

mieści się w 

limicie środków 

na konkurs) 

1/11/2017 27 

Rozszerzenie oferty 

rekreacyjno-sportowej na 

terenie gminy Połaniec 

poprzez budowę siłowni 

zewnętrznych 

Celem projektu jest 

powstanie 10 siłowni 

zewnętrznych na terenie 

gminy Połaniec. 

199 394,72 199 394,72 

Stowarzyszenie 

Aktywności 

Lokalnej „Bez 

granic”  

w Połańcu 

ul. Kościuszki 37 

28-230 Połaniec 

072691084 

 

 

 

 

TAK 

2/11/2017 27 

Budowa kompleksów 

rekreacyjno-sportowych na 

terenie gminy Połaniec 

Celem operacji jest 

powstanie 9 obiektów 

sportowo rekreacyjnych na 

terenie gminy Połaniec 

obejmujących urządzenia 

siłowni zewnętrznych wraz  

z zagospodarowaniem ternu 

wokół. 

157 986,51 157 986,51 

Towarzystwo 

Kościuszkowskie  

w Połańcu 

ul. Ruszczańska 

27 

28-230 Połaniec 

069342670 

 

 

 

TAK 



 

 

4/11/2017 27 

Stworzenie bazy 

rekreacyjnej poprzez 

budowę altan 

rekreacyjnych i remont 

świetlicy wiejskiej w 

gminie Łubnice 

Celem projektu jest 

ożywienie życia społecznego 

poprzez organizację bazy 

rekreacyjnej, polegającej na 

budowie 8 altan 

rekreacyjnych oraz remont 

świetlic wiejskiej. 

129 817,99 129 817,99 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

 Łubnicach 

Łubnice 66a 

28-232 Łubnice 

073809042 

 

 

 

TAK 

3/11/2017 23 

Budowa tężni solankowej 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w centrum 

miejscowości Rytwiany 

oraz modernizacja stadionu 

klubu sportowego 

BASZTA Rytwiany 

Celem operacji jest 

stworzenie mieszkańcom 

miejsca do wypoczynku  

i relaksu, zwiększenie 

aktywności mieszkańców, 

ożywienie życia 

społecznego, poprawa 

dostępności mieszkańców 

gminy Rytwiany i regionu do 

obiektów sportowo-

rekreacyjnych, stworzenie 

miejsca do organizacji 

masowych imprez 

sportowych  

i kulturalnych 

przyciągających 

mieszkańców całego regionu. 

192 266,00 192 266,00 

Stowarzyszenie 

„Nasze 

Rytwiany” 

ul. Szkolna 1 

28-236 Rytwiany 

072692840 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAK 

5/11/2017 23 

Budowa ogólnodostępnego 

miejsca rekreacji w 

miejscowości Pieczonogi 

Celem operacji jest budowa 

jednego obiektu 

infrastruktury rekreacyjnej i 

turystycznej w celu 

udostępnienia mieszkańcom 

wsi Pieczonogi. 

119 883,11 119 883,11 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Pieczonogach 

Pieczonogi 114 

28-220 Oleśnica 

073810644 

 

 

 

TAK 

 


