
 

 

 

 

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 3/2018/G 

Nr 

przedsięwzięcia 

 

Nazwa przedsięwzięcia 

 

1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom 

Numer wniosku Tytuł Zadania Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa 

Wnioskodawcy 

Numer 

identyfikacyjny 

wnioskodawcy 

3/2018/G/1 
„PANIE Z POŁAŃCA 

PROSZĄ DO TAŃCA” 

Aktywizacja społeczności Połańca poprzez 

zaangażowanie jej w szereg oryginalnych 

działań nawiązujących do miejscowych 

tradycji i historii. 

49 075,10 zł 

Towarzystwo 

Kościuszkowskie   

w Połańcu 

069342670 

3/2018/G/3 

Jarmark produktów i usług 

leśnych „Wszystkie skarby 

lasu” 

Celem grantu jest wspieranie działalności 

wspomagającej rozwój i aktywizację lokalną 

oraz pobudzenie aktywności społeczności 

lokalnej Gminy Rytwiany a także rozwój 

inicjatyw społecznych promujących lokalne 

walory dziedzictwa kulturowego poprzez 

organizację Jarmarku produktów i usług 

leśnych „Wszystkie skarby lasu”.  

44 005,95 zł 

Stowarzyszenie 

„Inkubator Kultury” 

w Rytwianach 

074028366 

3/2018/G/4 
AKTYWNIE ZNACZY 

CIEKAWIE 

Celem grantu jest zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańcom oraz ich integracja 

środowisk strażackich i członków 

stowarzyszeń z mieszkańcami poprzez 

organizację zawodów oraz pokazów, imprezę 

plenerową 

25 084,48 zł 

Ochotnicza Straż 

Pożarna 

Wilkowa  

074860596 



 

 

3/2018/G/5 

Cykl warsztatów plastyczno-

kulinarnych oraz organizacja 

festynu rodzinnego w ramach 

zadania „Czas wolny – czas 

integracji i wspólnych celów” 

Celem grantu jest integracja pokoleniowa, 

wspólne spędzanie czasu poprzez 

zorganizowanie warsztatów dla wszystkich 

grup wiekowych, festynu rodzinnego dla 

mieszkańców oraz wspólnego wyjazdu 

studyjnego do Zakopanego celem poznania 

regionalnej kuchni, tradycji i obyczajów 

ludowych. 

29 835,20 zł 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Połanieckiej 

„Z Tradycją  

w Nowoczesność” 

w trakcie 

nabywania 

3/2018/G/6 „Dzieci i ryby…” 

Celem grantu jest wsparcie aktywności 

społecznej oraz wsparcie przedsiębiorczości 

mieszkańców, nabycie wiedzy z zakresu 

lokalnego rzemiosła i obyczajów związanych z 

tradycjami rybackimi dzieci i młodzieży z 

terenu gmin należących do LGD „Dorzecze 

Wisły”, poprzez organizację warsztatów na 

terenie gospodarstw rybackich. 

44 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

„LGR Świętokrzyski 

Karp” 

065175706 

3/2018/G/7 

Organizacja życia kulturowego 

i rozrywkowego mieszkańcom 

wsi Święcica i okolicznych 

miejscowości „Święcica 

zwalcza nudę – tanecznie, 

zdrowo i sportowo” 

Celem grantu jest podniesienie jakości życia 

na wsi oraz zaprzeczenie stereotypom 

związanym z brakiem dostępności oferty 

rozrywkowej dla mieszkańców wsi. Poprzez 

realizację projektu chcemy dotrzeć do jak 

największej liczby mieszkańców z różnych 

grup wiekowych oraz zaangażować im czas 

wolny. Projekt posłuży także promocji 

zdrowego stylu życia. Nieodłącznym 

elementem jest promocja powiatu 

staszowskiego jako miejsca o wysokiej 

wartości kulturowej oraz bogatych tradycjach i 

zwyczajach.  

50 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

„Wspólne Dobro 

Naszej Wsi” ze 

Święcicy 

064171373 

3/2018/G/8 

Wzmacnianie kapitału 

społecznego mieszkańców 

obszaru LGD, poprzez różne 

formy zagospodarowania 

czasu wolnego 

Celem grantu jest aktywizacja lokalnej 

społeczności poprzez organizację różnych 

form zagospodarowania czasu wolnego, tj. 

festynu dla społeczności lokalnej oraz 

warsztatów: wokalnych i ratownictwa 

medycznego dla dzieci i młodzieży.  

49 696,77 zł 

Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi 

Sichów Duży  

i Okolic 

074873784 



 

 

3/2018/G/9 
PRZESTRZEŃ CZASU 

WOLNEGO 

Celem grantu jest realizacja cyklu 

aktywizujących działań kulturalnych, 

artystycznych, rekreacyjnych  i edukacyjnych 

wpisujących się w zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańców obszaru LGD 

„Dorzecze Wisły”. 

50 000,00 zł 
Stowarzyszenie 

„Działaj z Energią” 
073965703 

3/2018/G/10 

„Piękno Ziemi Połanieckiej i 

Dorzecza Wisły w obiektywie 

mieszkańców” 

Celem grantu jest zagospodarowanie czasu 

wolnego mieszkańców, poprzez rozwój pasji 

fotografowania i umiejętności obsługi 

nowoczesnego sprzętu podczas bezpłatnych 

warsztatów fotograficznych. Oferta 

zagospodarowania czasu wolnego umożliwi 

mieszkańcom podtrzymywanie kontaktów 

społecznych, rozwijanie sieci relacji oraz 

realizację dodatkowych zajęć czy pasji. 

24 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

Aktywności Lokalnej 

„Bez granic”  

w Połańcu 

072691084 

3/2018/G/11 

„Aktywnie i kreatywnie w 

Borzymowie, tu mieszkam tu 

odpoczywam” 

Głównym celem projektu jest szeroko 

rozumiane zagospodarowanie czasu wolnego 

poprzez liczne wydarzenia tj. wyjazdy oraz 

organizację festynu. Inne założenia dotyczą 

wzmocnienia  i pogłębienia więzi między 

mieszkańcami gminy, solidarności między 

nimi oraz zachęcenia do podejmowania 

aktywności społecznej. 

37 332,00 zł 

Borzymowski Klub 

Inicjatyw 

Kulturalnych 

067074876 

 SUMA 403 029,50 zł   
 

 

 

 

 

 

 


