
 

 

 

Lista Zadań, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru  

(zgodnych z ogłoszeniem naboru oraz LSR – Karta 1) w ramach Konkursu nr 1/2017/G 

Nr 

przedsięwzięcia 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

1.2.3 Kultywowanie dziedzictwa kulturowego regionu 

Numer wniosku Tytuł Zadania Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

1/2017/G/1 „Suchowolskie smaki” 

Celem grantu jest tworzenie warunków do 

aktywności i integracji w gminie Osiek poprzez 

organizację warsztatów kulinarnych, spotkań i 

imprezy oraz ochrona dziedzictwa kulinarnego 

poprzez wydanie przepiśnika Suchowolskie 

smaki. 

15 453,00 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Suchowola  

Suchowola 205 

 28-221 Osiek 

073950973 

1/2017/G/2 
„Dzielę się pasją” – warsztaty 

rzeźbiarskie 

Celem grantu jest cykl zorganizowania 

warsztatów rzeźbiarskich nawiązujących 

tematyką do dziedzictwa kulturowego regionu 

oraz pokaz rzeźbienia plenerowego połączony z 

wystawą prac. 

10 000,00 

Mariusz Bolon  

Łubnice 19  

28-232 Łubnice 

064247266 

1/2017/G/3 Łubnice z tradycją i kulturą 

Celem grantu jest wsparcie przedsiębiorczości 

mieszkańców, wzbudzanie szacunku dla 

dziedzictwa kulturowego własnego regionu. 

Grantobiorca będzie kultywował dziedzictwo 

kulturowe regionu, wspierał aktywność 

społeczną poprzez organizację wydarzeń 

nawiązujących do dziedzictwa kulturowego 

regionu. 

21 500,00 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Łubnicach 

Łubnice 66A  

28-232 Łubnice 

073809042 



 

 

1/2017/G/4 Dni Dziedzictwa Kultury 

Celem grantu będzie wspieranie działalności 

wspomagającej rozwój i aktywizację lokalną 

oraz kultywowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu, poprzez organizację warsztatów, 

imprezy plenerowej „Festiwalu Kultury 

Rytwiańskiej” oraz konferencji 

podsumowującej „Tradycja to My”. 

41 800,00 

Stowarzyszenie 

"Inkubator Kultury"  

ul. Szkolna 1 

28-236 Rytwiany 

w trakcie 

nabywania 

1/2017/G/5 
Letnia Akademia Dziedzictwa  

i Kultury 

Celem grantu jest integracja i aktywizacja 

społeczności lokalnej poprzez zwiększenie 

świadomości na temat tradycji, kultury  

i dziedzictwa regionu. 

13 998,00 

Stowarzyszenie na 

rzecz Rozwoju wsi 

Pliskowola 

Pliskowola 135A 

 28-221 Osiek 

w trakcie 

nabywania 

1/2017/G/7 

Dziedzictwo kulturowe – ślady 

historii i tradycje rodzinne w 

naszej miejscowości 

Celem grantu jest propagowani wiedzy  

o ważnych wydarzeniach z lokalnej historii, 

poszukiwanie  śladów historii, aktywizacja 

społeczności lokalnej, kultywowanie więzi 

międzypokoleniowych i tradycji rodzinnych 

poprzez zorganizowanie cyklu spotkań 

integracyjnych, spotkań z mieszkańcami, 

pikników, rajdu, koncertów, wykładów, 

prezentacji i gromadzenie pamiątek  

z przeszłości. 

19 666,80 

Stowarzyszenie 

"Osieczanie"  

ul. Osiedlowa 2a 

28-221 Osiek 

073964672 

1/2017/G/8 
„Ceramiczne opowieści z 

Dorzecze Wisły” 

 

Celem grantu będzie kultywowanie dziedzictwa 

kulturowego regionu poprzez organizację 

warsztatów ceramicznych dla grupy 60 osób. 
12 000,00 

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

"Bez granic"  

w Połańcu  

ul. Kościuszki 37  

28-230 Połaniec 

072691084 

1/2017/G/9 

Cykl warsztatów oraz festyn 

rodzinny pod wspólnym 

tytułem „Tradycja łączy 

pokolenia – Smaki 

dzieciństwa” 

Kultywowanie dziedzictwa kulturowego 

regionu poprzez zorganizowanie warsztatów dla 

dzieci i młodzieży oraz festynu rodzinnego dla 

mieszkańców gminy Oleśnica. 

29 000,00 

Borzymowski Klub 

Inicjatyw 

Kulturalnych  

Borzymów 89  

28-220 Oleśnica 

w trakcie 

nabywania 



 

 

1/2017/G/10 
Cykl folkowych działań 

twórczych 

Kultywowanie dziedzictwa lokalnego regionu, 

upowszechnienie sztuki ludowej, muzyki  

i rękodzieła poprzez realizację cyklu 

aktywizujących działań kulturalno-

artystycznych inspirowanych folkiem. 

50 000,00 

Stowarzyszenie 

"Działaj  

z energią"  

ul. Czarnieckiego 5  

28-230 Połaniec 

073965703 

1/2017/G/11 
„Z Kościuszką po 

niepodległość” 

Celem projektu jest podniesienie świadomości  

i wiedzy historycznej mieszkańców regionu 

Połańca dotyczącej wydarzeń Powstania 

Kościuszkowskiego, będącego pierwszym 

zrywem narodowym w dążeniu do odzyskania 

niepodległości. Realizowany on będzie poprzez 

organizację szeregu wydarzeń, przygotowanych 

w formie barwnych, realistycznych pokazów 

historycznych, zabaw, czy warsztatów. 

Osiągnięcie tego celu będzie łatwiejsze dzięki 

użytym do jego realizacji strojom historycznym, 

namiotowi, czy sztandarowi, przenoszącym 

niejako w czasie uczestników projektu. 

24 000,00 

Towarzystwo 

Kościuszkowskie w 

Połańcu 

ul. Ruszczańska 27 

28-230 Połaniec 

069342670 

 SUMA 237 417,80  
 

 

            

 


