
 

 

Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 4/2019/G 

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

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.4 Budowanie więzi współpracy międzygminnej 

Numer wniosku 

Liczba 

uzyskanych 

punktów 

Tytuł Zadania Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Ustalona 

kwota 

wsparcia 

 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

Nr 

identyfikacyjny 

podmiotu 

ubiegającego  

się  

 o wsparcie 

Uzasadnienie 

przyznanej kwoty 

wsparcia w 

przypadku innej 

niż wnioskowana 

(wskazanie czy 

mieści się w 

limicie środków 

na konkurs) 

4/2019/G4 26 „Łączy nas chleb”. 

Celem grantu jest budowanie 

więzi współpracy 

międzygminnej oraz wymiana 

doświadczeń i tradycji lokalnych 

poprzez organizację warsztatów 

kulinarnych, warsztatów 

śpiewaczych, tradycyjnego 

obrządku żniwnego, festynu 

„Rytwiany chlebem pachnące” 

oraz konferencji 

podsumowującej pn. „Wspólnie 

działamy – więzi zacieśniamy”. 

45 000,00 zł 45 000,00 zł 

Stowarzyszenie 

„Nasze 

Rytwiany” 

ul. Szkolna 1 

28-236 Rytwiany 

072692840 TAK 

5/2019/G4 25 
„Odwiedzamy 

sąsiadów” 

Celem grantu jest wsparcie 

przedsiębiorczości  mieszkańców 

oraz wsparcie aktywności 

społecznej, nabycie wiedzy z 

zakresu lokalnego rzemiosła, 

27 623,54 zł 27 623,54 zł 

Stowarzyszenie 

„LGR 

Świętokrzyski 

Karp” 

ul. Szkolna 1 

065175706 TAK 



 

 

jakim jest rybactwo śródlądowe, 

poznanie historii i obyczajów 

związanych z tradycjami 

rybackimi poprzez organizację 

warsztatów dla dzieci i 

młodzieży z terenów gmin 

należących do LGD. 

28-236 Rytwiany 

2/2019/G4 25 

„Bez ściany między 

nami – współpraca, 

integracja, relaks”. 

Celem grantu jest integracja 

mieszkańców sąsiednich gmin z 

obszaru LGD, wspólne spędzenie 

czasu wolnego poprzez 

poznawanie tradycji i piękna 

przyrody naszego regionu i 

zachowanie dziedzictwa 

lokalnego. 

50 000,00 zł 50 000,00 zł 

 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Połanieckiej  

„Z Tradycją w 

Nowoczesność” 

Maśnik 33A 

28-230 Połaniec 

 

074894725 TAK 

1/2019/G4 25 „Zielone Gminy” 

Celem grantu jest poszerzenie 

wiedzy i świadomości 

ekologicznej, budowanie relacji i 

więzi społecznej, kultywowanie 

więzi społeczności 

międzygminnej poprzez 

propagowanie wiedzy o historii 

regionu i organizację warsztatów 

i wydarzeń. Aktywizowanie i 

mobilizowanie społeczności, 

uruchomienie kreatywnego 

potencjału mieszkańców poprzez 

spotkania integracyjne, piknik, 

koncert, konkursy i wykład. 

49 999,86 zł 49 999,86 zł 

Stowarzyszenie 

„Osieczanie” 

ul. Osiedlowa 2a 

28-221 Osiek 

073964672 TAK 

3/2019/G4 25 

Letnie tradycje 

wiążą pokolenia  

i budują więzi 

międzygminne. 

Celem grantu jest podniesienie 

poziomu więzi oraz integracji i 

współpracy mieszkańców gminy 

Łubnice i gminy Rytwiany w 

zakresie wzmacniania kapitału 

20 880,00 zł 20 880,00 zł 

Stowarzyszenie 

na rzecz rozwoju 

wsi Sichów Mały 

„Sichowianie” 

Sichów Mały 

075831522 TAK 



 

 

społecznego oraz zachowania 

dziedzictwa lokalnego kultury. 

43A 

28-236 Rytwiany 

6/2019/G4 23 

„Każdy może 

odnaleźć w sobie 

artystę – tam, gdzie 

jest człowiek – tam 

jest i sztuka” – cykl 

warsztatów 

rzeźbiarsko-

gliniarskich” 

Celem grantu jest integracja i 

aktywizacja społeczności 

lokalnej, pogłębienie współpracy 

międzygminnej oraz wymiana 

doświadczeń między osobami 

działającymi lokalnie, liderami 

poprzez cykl warsztatów 

rzeźbiarsko-gliniarskich. 

10 000,00 zł 10 000,00 zł 

Mariusz  

Radosław Bolon 

Łubnice 19 

28-232 Łubnice 

064247266 TAK 

8/2019/G4 23 Tradycja żyje w nas. 

Celem grantu jest zwiększenie 

integracji mieszkańców, zarówno 

dzieci, młodzieży jak i dorosłych 

i seniorów wsi Suchowola przy 

współpracy  międzygminnej ze 

stowarzyszeniem z gminy 

Rytwiany poprzez ich 

aktywizację wokół dobra 

wspólnego jakim jest utrzymanie 

czystości i stanie zapewniającym 

wypoczynek lokalnej 

społeczności w postaci akcji 

sprzątania i sadzenia drzew, 

warsztaty oraz festyn rodzinny. 

25 406,50 zł 25 406,50 zł 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Suchowoli 

Suchowola 127 

28-221 Osiek 

074026146 TAK 

10/2019/G4 22 
Z HISTORIĄ NA 

TY 

Celem grantu jest poniesienie 

świadomości i wiedzy 

mieszkańców regionu wsi 

Orzelec Duży poprzez 

organizację zajęć warsztatowych 

w różnej formie o tematyce 

historycznej, prezentacja 

umundurowania z różnych epok. 

20 166,30 zł 20 166,30 zł 

Stowarzyszenie 

„JAK NIE MY 

TO KTO” 

Orzelec Duży 27 

28-232 Łubnice 

074606902 TAK 

                                                                                           RAZEM 249 076,20 zł  



 

 

POD LIMITEM 

7/2019/G4 21 Energia jest w nas. 

Celem grantu jest budowanie 

więzi współpracy 

międzygminnej pomiędzy 

mieszkańcami miejsko-wiejskiej 

gminy Połaniec i wiejskiej 

Łubnice poprzez zorganizowanie 

cyklu spotkań i eventów 

edukacyjno-towarzyskich. 

31 837,00 zł 31 837,00 zł 

Stowarzyszenie 

Klub Seniora 

Megawat 

ul. Ruszczań- 

ska 23 

28-230 Połaniec 

075845714 NIE 

9/2019/G4 21 
Widzę Człowieka - 

rozwijanie relacji. 

Celem grantu jest zbudowanie 

więzi współpracy 

międzygminnej pomiędzy gminą 

Połaniec a gminą Osiek poprzez 

wspólną realizację przedsięwzięć 

mających na celu podniesienie 

kompetencji członków 

stowarzyszenia  „Osieczanie” w 

Osieku w zakresie komunikacji 

opartej na empatii oraz metod 

pracy z dzieckiem i rodzicami, a 

także mieszkańców obu gmin – 

uczniów i ich rodziców w 

praktycznym porozumiewaniu 

się w języku empatii poprzez 

organizację szkoleń i 

konferencji. 

48 888,00 zł 48 888,00 zł 

Stowarzyszenie 

na rzecz dzieci, 

młodzieży  

i rodzin „Bliżej” 

w Połańcu 

ul. Żapniowska 1 

28-230 Połaniec 

074325056 NIE 

 

 

 

 
              

 

                 

 


