
 

 

Lista Zadań według liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do wsparcia w ramach Konkursu nr 5/2020/G 

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

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.9 NGO dla mieszkańców 

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) 

3/2020/G5 27 

W Święcicy 

odpoczywasz  

i umiejętności 

zdobywasz. 

Celem grantu jest organizacja 

działań mających za zadanie 

budowę więzi społecznych, 

kultywowanie dziedzictwa 

narodowego regionu oraz 

promocję obszaru LSR. 

Organizowane warsztaty i 

wyjazd studyjny mają za zadanie 

aktywizację społeczeństwa i 

przekazanie lokalnych 

zwyczajów.  

25 000,00 25 000,00 

Stowarzyszenie 

„Wspólne Dobro 

Naszej Wsi” 

Święcica 2, 28-236 

Rytwiany 

064171373 TAK 

5/2020/G5 27 
Święto Kwitnącej Lipy 

w Tursku Małym 

Celem grantu jest budowa więzi 

społecznych, wzmocnienie 

świadomości kulturalnej oraz 
25 000,00 25 000,00 

Ochotnicza Straż 

Pożarna  

w Tursku 

076820251 TAK 



kultywowanie lokalnych zwyczajów 

i tradycji. Dzięki realizacji projektu 

lokalna społeczność będzie miała 

okazję wziąć udział w różnorodnych 

działaniach, które przyczynią się do 

aktywizacji społecznej. 

Małym, Tursko 

Małe 49A, 28-

230 Połaniec 

2/2020/G5 27 

Integracja 

międzypokoleniowa  

w Maśniku – festyn 

rodzinny  

i wyjazd studyjny. 

Celem grantu jest wzmocnienie 

kapitału społecznego poprzez 

zorganizowanie festynu rodzinnego 

w miejscowości Maśnik oraz 

wyjazdu studyjnego do Kotliny 

Kłodzkiej. Skutkiem organizacji 

wydarzeń będzie wzrost 

rozpoznawalności regionu oraz 

wzrost zaangażowania społecznego. 

25 000,00 25 000,00 

Stowarzyszenie 

„Koło Gospodyń 

Wiejskich 

Nadwiślanki  

z Maśnika”  

Maśnik 26  

28-230 Połaniec 

075314545 TAK 

6/2020/G5 25 

Cykl działań – turniej 

piłki nożnej „dzikich 

drużyn”, warsztaty 

florystyczne, wyjazd 

studyjny w ramach 

zadania „Nie trać czasu 

na nudę, spędź go 

razem z nami. 

Celem grantu jest organizacja 

turnieju piłki nożnej „dzikich 

drużyn”, warsztatów florystycznych, 

wyjazdu studyjnego w ramach 

zadania „Nie trać czasu na nudę, 

spędź go razem z nami”. 

20 027,50 20 027,50 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Połanieckiej  

„Z tradycją w 

nowoczesność” 

Maśnik 33A  

28-230 Połaniec 

074894725 TAK 

7/2020/G5 25 
„BO KRĘCI NAS 

BEZPIECZEŃSTWO” 

Celem grantu jest wzmocnienie 

kapitału społecznego, 

zorganizowanie czasu wolnego 

mieszkańcom poprzez szkolenia 

z pierwszej pomocy, organizację 

małych pikników rodzinnych 

połączonych z pokazami oraz 

imprezy plenerowej. 

24 739,35 24 739,35 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w 

Łubnicach, 

Łubnice 66A  

28-232 Łubnice 

073809042 TAK 

4/2020/G5 25 
Witaj Majowa 

Jutrzenko 

Celem grantu jest uczczenie „Roku 

Konstytucji 3 Maja”, podniesienie 

świadomości i wiedzy mieszkańców 

regionu Połańca dotyczącej 

najważniejszych majowych 

wydarzeń historycznych przełomu 

XVIII/XIX w. w kraju i na świecie 

24 950,00 24 950,00 

Towarzystwo 

Kościuszkowskie 

w Połańcu, ul. 

Ruszczańska 27 

28-230 Połaniec 

069342670 TAK 



poprzez przygotowanej wystawy 

zdjęć oraz organizację dużej 

historycznej imprezy plenerowej. 

                                                                                           RAZEM 144 716,85 zł  

POD LIMITEM 

1/2020/G5 24 „Święcica daje moc” 

Celem grantu jest wzmocnienie 

kapitału społecznego oraz 

zwiększenie świadomości na temat 

lokalnej kultury, tradycji i 

zwyczajów. Do realizacji zadań 

planuje się zaangażowanie lokalnej 

społeczności, co przyczyni się do 

budowania więzi społecznych. 

25 000,00 25 000,00 

Koło Gospodyń 

Wiejskich ze 

Święcicy, Święcica 

57, 28-236 

Rytwiany 

074959652 NIE 

 

 

 

 
              

 


