
 

 

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 2/2018/G 

Nr 

przedsięwzięcia 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

1.2.5 Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych 

Numer wniosku Tytuł Zadania Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

2/2018/G/1 
„PODNOSIMY SWOJE 

KWALIFIKACJE” 

Wsparcie przedsiębiorczości mieszkańców, 

wsparcie aktywności społecznej, nabycie bardzo 

ważnej wiedzy z zakresu dobrych praktyk 

rybackich w gospodarstwach, zasad i 

wytycznych weterynaryjnych poprzez 

zorganizowanie szkoleń i integracyjny spływ 

kajakowy 

21 266,00 

Stowarzyszenie 

„LGR Świętokrzyski 

Karp” 

ul. Szkolna 1 

28-236 Rytwiany 

065175706 

2/2018/G/2 

„Wzmocnienie potencjału 

Stowarzyszenia na rzecz 

dzieci, młodzieży i rodzin 

„Bliżej” w Połańcu 

Podniesienie kompetencji i wiedzy członków 

naszego Stowarzyszenia  

w zakresie poznania nowoczesnych metod i 

narzędzi w pracy z dzieckiem  

i rodzicami poprzez organizację szkoleń, 

spotkań samokształceniowych oraz konferencji 

49 537,90 

Stowarzyszenie na 

rzecz dzieci, 

młodzieży i rodzin 

„Bliżej” w Połańcu 

ul. Żapniowska 1 

28-230 Połaniec 

w trakcie 

nabywania 

2/2018/G/3 

„Ochotnik a jednak 

profesjonalista – szkolenia dla 

strażaków ochotników 

Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży 

Pożarnej poprzez zorganizowanie cyklu szkoleń 

prowadzących do zwiększenia skuteczności i 

sprawności prowadzonych działań ratowniczych 

25 676,34 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Strzelcach 

Strzelce 14 

28-220 Oleśnica 

074545264 



 

 

2/2018/G/4 

Wzmocnienie potencjału 

organizacji pozarządowych 

poprzez warsztaty szkoleniowe 

i wyjazd studyjny 

Wzmocnienie potencjału organizacji 

pozarządowych poprzez zorganizowanie cyklu 

warsztatów szkoleniowych oraz podniesienie 

kwalifikacji zawodowych mieszkańców gminy 

Osiek 

49 795,00 

Ochotnicza Straż 

Pożarna Osiek 

ul. Osiedlowa 2a 

28-221 Osiek 

074698365 

2/2018/G/5 
Warsztaty sposób na niejadka 

– działam aktywnie w Orzelcu 

Podniesienie świadomości i wiedzy na temat 

zdrowego trybu życia mieszkańców regionu wsi 

Orzelec Duży poprzez organizację zajęć 

warsztatowych w różnej formie o tematyce 

zdrowego odżywiania  - pokazaniu w jak łatwy i 

przyjemny sposób można żyć zdrowo 

16 081,88 

Stowarzyszenie 

„JAK NIE MY TO 

KTO?” 

Orzelec Duży 52 

28-232 Łubnice 

074606902 

2/2018/G/6 
„Podnosimy swoje 

kwalifikacje” 

Podniesienie poziomu wyszkolenia strażaków 

jednostek ochotniczych straży pożarnych w 

zakresie pierwszej pomocy oraz pracy pilarkami 

spalinowymi 

43 260,00 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Sichowie Małym 

Sichów Mały 43A 

28-236 Rytwiany 

w trakcie 

nabywania 

 SUMA 205 617,12 
 

 

 

 

 

 

 


