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  Szanowni Państwo,

 Zapraszam Państwa do zapoznania się z publikacją, 
która prezentuje najciekawsze, zrealizowane za pośrednic-
twem LGD „Górna Prosna”, projekty dofinansowane ze środ-
ków  finansowych UE w ramach PROW 2007-2013 z Osi  4 
LEADER.

 Folder  ma na celu podsumowanie naszej działalności 
w ramach PROW 2007-2013 oraz zaprezentowanie szero-
kiemu gronu odbiorców, zrealizowanych pomysłów na-
szych lokalnych społeczności mających wpływ na poprawę 
warunków życia, integrację oraz dbałość o zachowanie 
dziedzictwa kulturowego naszego regionu.

 Dzięki zrealizowanym projektom nawiązała się współpraca mieszkańców, przedsiębior-
ców i władz samorządowych w realizacji wielu lokalnych pomysłów. 

 Z  dumą prezentujemy zrealizowane projekty - inwestycje, wprowadzające nowy ład  
we wsi (place zabaw i rekreacji, zagospodarowania terenów na festyny, odnowienie świetlic), 
jak również  rozwijające przedsiębiorczość na terenach wiejskich oraz tworzenie pozarolni-
czych miejsc pracy.  

 Na łamach tego opracowania w imieniu Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna” pra-
gniemy podziękować za aktywność wszystkim beneficjentom, a w szczególności licznym  
liderom i organizacjom wiejskim. Równocześnie chcielibyśmy zachęcić tych, którzy z  róż-
nych  powodów nie skorzystali do tej pory z funduszy UE , do aktywności na przyszłe lata,  
i wspólnie z nami realizowali Lokalną Strategię Rozwoju LGD „Górna Prosna”  w nowym okre-
sie programowania.

 Mam nadzieję, że przyszła perspektywa budżetowa UE na lata 2014 - 2020 będzie rów-
nie korzystna dla obszarów wiejskich i stanie się skutecznym wsparciem w procesie zmian  
polskiej wsi.

        Prezes
        LGD „Górna Prosna”
        Marian Ponichtera



Lokalna Grupa Działania 
„Górna Prosna” 

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” 

Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

63 721 osób

Obszar   898 km2

Budżet na lata 2007 - 2013:  9 430 708,00 zł
w tym:

- wdrażanie lokalnych strategii rozwoju:  7 391 636 zł

- wdrażanie projektów współpracy:  191 163 zł

- funkcjonowanie lokalnej grupy działania:  1 847 909 zł
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Konkurs „Aktywna wieś” 
I i II edycja - rok 2012 i 2013

W dwóch edycjach konkursu wzięło udział 21 organizacji z terenu LGD.

 Cele konkursów to:
  - aktywizacja mieszkańców wsi do podejmowania inicjatyw  
   na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie  
   aktywności i  integracja społeczna mieszkańców,
  - wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej  
   zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych 
   w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  
   objętego PROW  2007-2013 - „małe projekty”. 

Konkurs kulinarny  
„SMAKI  GÓRNEJ  PROSNY” - rok 2014 

W konkursie brało udział 10 reprezentacji sołectw, stowarzyszeń, KGW  
z terenu LGD.

 Główne cele konkursu to: 
  -  popularyzacja działań prowadzonych przez LGD „Górna Prosna”  
   na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju,
  -  prezentacja tradycyjnych i regionalnych potraw,
  - wymiana doświadczeń związanych z tradycyjną  i regionalną 
   kuchnią obszaru,
  -  wzrost wiedzy dotyczącej kulinarnego dziedzictwa obszaru LGD 
    „Górna Prosna”.
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Konkursy fotograficzne  „Krajobrazy „Górnej Prosny”  
i  „Śladami Historii” – rok 2011 oraz 2012

W obu konkursach udział wzięło 40 uczestników, którzy złożyli  łącznie 155 zdjęć.

 Cele konkursu to:
  -  upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki 
   wśród młodzieży szkolnej i dorosłych,
  -  ukazanie i udokumentowanie wartości krajobrazowych, kulturo-  
   wych i lokalnego dziedzictwa  historycznego i kulturowego,  
  -  promocja działań LGD „Górna Prosna”  

Konkurs plastyczny 
„Górna Prosna w oczach dzieci” - rok 2014

Na konkurs wpłynęły 24 prace plastyczne uczniów z 4 szkół podstawowych  
z terenu LGD.

 Główne cele:
  -  zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania 
   się tematyką Unii Europejskiej, 
  -  skierowanie uwagi najmłodszych na zmiany jakie nastąpiły w ich 
   otoczeniu w  czasie realizacji  działań   w ramach osi 4 LEADER, 
   PROW 2007-2013, 
  -  popularyzacja wiedzy o PROW 2007-2013,
  -  rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,
  -  promocja działań LGD „Górna Prosna”,  
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Spotkania 
informacyjno-konsultacyjne 

Na terenie LGD przeprowadzono 11 spotkań, w których uczestniczyło 108 osób.

Spotkania dla beneficjentów dotyczyły informacji na temat działań: 
 -  „Małe projekty”, 
 -  „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” ,
  -  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. 

 

Szkolenia 
aktywizujące 

 W 16 szkoleniach zorganizowanych przez  LGD uczestniczyło 321 osób. 

 Główne cele:
  -  mobilizowane do aktywnego działania - aplikowania  
   o środki zewnętrzne, 
  -  zdobycie i usystematyzowanie wiedzy, 
  -  poznanie dobrych praktyk.
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Udział w wydarzeniach 
promocyjnych

LGD uczestniczyła w 25 wydarzeniach promocyjnych na terenie województwa opol-
skiego oraz poza nim.

 Główne cele uczestnictwa w wydarzeniach promocyjnych:
  -  promocja obszaru objętego LSR, 
  -  promowanie lokalnych produktów i rękodzieła twórców  
   ludowych z naszego obszaru
  -  wymiana  doświadczeń i zapoznanie się z osiągnięciami  
   i dobrymi praktykami 

Wyjazdy studyjne kilkudniowe, wyjazdy jednodniowe  
w ramach zadania „wymiana doświadczeń”

W ramach wyjazdów studyjnych zorganizowano 5 podróży (3-4 dniowe), natomiast 
w ramach wyjazdów „wymiana doświadczeń” zorganizowano 11 wyjazdów do  
Lokalnych Grup Działania z terenu Opolszczyzny. Łącznie w wyjazdach uczestniczyło 
480 aktywnych mieszkańców LGD.
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Charakterystyka projektu: 
Celem projektu było wzmocnienie promocji województwa opolskiego poprzez stworzenie szlaku biegnącego 
przez najatrakcyjniejsze miejsca na obszarze 9 lokalnych grup działania. Projekt składał się z 3 etapów:
I etap  –  1 250,00 zł – opracowanie koncepcji spójnego wizerunku dla serwisu www  
  oraz materiałów promocyjnych oraz wdrożenie serwisu internetowego, 
II etap  –  17 988, 75 zł - opracowanie projektów graficznych, wykonanie, dostawa oraz montaż 
  stojaków tablic o wymiarach 1500 x 1100,
III etap  –  11 535,00 zł – wydruk map, folderów, insert do gazety, emisja  w TVP Katowice.

Charakterystyka projektu: 
W ramach operacji przygotowanie projektu współpracy w 2013 roku przeprowadzono cykl czterech 
spotkań partnerów, którego efektem było podpisanie jednej umowy partnerskiej oraz złożenie jednego 
wniosku o przyznanie pomocy w zakresie operacji polegającej na realizacji projektu współpracy. Celem 
realizowanego w 2014 roku projektu współpracy było zaprezentowanie dziedzictwa kulturowego trzech 
regionów. Różnorodność kulturowa Mazowsza, Dolnego Śląska i Opolszczyzny  zaprezentowana, zebrana  
i opisana przyczyni się do lepszego poznania starych zwyczajów i obrządków, kuchni regionalnych, muzyki 
ludowej czy  rękodzieła ludowego.

Całość projektu była podzielona na trzy części (każda organizowana  przez jednego partnera projektu) i tak:
 1. Festiwal kuchni regionalnych   ( LGD „Między Wisłą a Kampinosem”)
 2. Festiwal zespołów ludowych    ( LGD „Szlakiem Granitu”)
 3. Festiwal  „ludowego bajania” i rękodzieła.  (LGD „Górna Prosna”)
Podsumowaniem projektu było wydanie folderu oraz dokumentacja festiwali na płytach DVD.

Opolskie Szlakiem LGD
Tytuł projektu

30 773,75 zł
Wartość operacji

Kampinos, Prosna, Granit  
- Dziedzictwo Kulturowe Trzech Regionów”

Tytuł projektu

77 024,01 zł
Wartość operacji
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Byczyna

Byczyna
Byczyna - gmina miejsko-wiejska

Burmistrz piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Ryszard Grüner
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

9 799 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

2 177 563,92 zł
Dofinansowanie*

 1 084 198,76 zł

Ilość złożonych wniosków  50

Ilość dofinansowanych wniosków  21

* wg podpisanych umów

Małe Projekty

Charakterystyka projektu:   

Celem projektu była promocja zachowanego dziedzictwa kulturowego miejsko-wiejskiej gmi-
ny Byczyna oraz rozwój turystyki na obszarze gminy i LGD „Górna Prosna” poprzez opracowanie  
i wydanie przewodnika i mapy turystycznej „Byczyna na weekend”. Przewodnik został opracowany w czte-
rech językach: polskim, angielskim, niemieckim i czeskim. 

Gmina Byczyna

Byczyna na weekend

35 916,00 zł
23 360,00 zł 

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Byczyna

Byczyna

Gmina Byczyna

Byczyńskie Paradnice jadą w turnee  
w LGD-owskie okolice 

55 749,12 zł
34 522,37 zł

Charakterystyka projektu:  

Projekt zakładał promocję i ochronę walorów LGD poprzez organizowanie imprez na terenie LGD oraz  
promowanie lokalnej twórczości artystycznej i kulturowej uczniów PSP w Byczynie tworzących zespół  
taneczny. Realizacja zadania przyczyniła się do doposażenia 10 par tancerzy (10 chłopców i 10 dziewczy-
nek) z zespołu tanecznego działającego przy PSP Byczyna w oryginalne skórzane obuwie do tańców ludo-
wych oraz kompletne stroje do tańców śląskich, łowickich i krakowiaka. 

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Małe Projekty

Charakterystyka projektu:  

Celami projektów było rozszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez zorganizowa-
nie w byczyńskim Grodzie imprez tematycznych. Imprezy promujące obszar LGD miały za zadanie poka-
zanie społeczeństwu LGD „Górna Prosna”, turystom oraz gościom z kraju i zza granicy historii, obyczajów  
i tradycji oraz występów w wykonaniu  grup artystycznych i artystów, kultywujących stare tradycje.

Opolskie Bractwo Rycerskie
Imprezy: Międzynarodowy Turniej Rycerski, Międzynarodowy 

przegląd zespołów odtwórstwa Średniowiecznego, Rycerski 
Turniej Sołectw, Noc Świętojańska, Muzyka dawniej i dziś

151 500,00 zł
112 040,00 zł

Beneficjent:

Tytuły projektów:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:

Małe Projekty
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Byczyna

Byczyna

Charakterystyka projektu:  

Projekty zakładały zorganizowanie w Grodzie imprez integrujących lokalne środowiska, promujących  
obszar LGD.  Celem operacji było m.in. pokazanie lokalnemu społeczeństwu, turystom oraz gościom z kraju 
i zza granicy rzemiosła średniowiecznego, zanikających zawodów oraz występów w wykonaniu lokalnych 
grup artystycznych i artystów z kraju, kultywujących stare tradycje. 

Spółdzielnia Socjalna  „GRÓD”

Imprezy: Rzemiosło w średniowieczu - pokaz rzemiosła  
w Grodzie Rycerskim, Międzynarodowy Turniej Rycerski 

67 903,00 zł
45 952,22 zł

Małe Projekty

Beneficjent:

Tytuły projektów:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:

Odnowa i Rozwój Wsi

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było podniesienie standardu ogólnodostępnej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej oraz 
atrakcyjności turystycznej miasta. W ramach operacji wybudowano kompleks –sportowo rekreacyjny skła-
dający się z dwuboiskowego kortu tenisowego, skateparku, placu do gry w tenisa stołowego oraz zago-
spodarowania terenu wraz z ogrodzeniami, które za pomocą ścieżek łączą wszystkie elementy kompleksu. 
Odmulono i ogrodzono stawy będące w bezpośrednim sąsiedztwie wybudowanego kompleksu.

Gmina Byczyna

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy „Starym 
Parku” w Byczynie wraz z ogrodzeniem i odmuleniem stawów

899 024,76 zł
500 000,00 zł

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Byczyna

Byczyna

Małe Projekty

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu była poprawa atrakcyjności turystycznej Grodu Rycerskiego pod Byczyną, oraz poprawa 
jakości edukacyjnej dla dzieci i młodzieży, które biorą udział w żywych lekcjach historii. Budowa średnio-
wiecznych machin oblężniczych to projekt innowacyjny, w ramach którego zostały zbudowane 3 maszyny 
średniowieczne -trebusz, balista, onager odwzorowane w skali 1:1, które stały się dodatkową atrakcją tury-
styczną pod Grodem Rycerskim koło Byczyny.

Spółdzielnia Socjalna „GRÓD”

Budowa średniowiecznych machin oblężniczych

30 452,16 zł
24 361,73 zł

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu była promocja produktu turystycznego gminy Byczyna poprzez odnowienie  
i ustawienie reklam w obrębie miasta, promujących gminę. W ramach projektu opracowano i wyda-
no materiały na potrzeby promocji gminy oraz obszaru LGD „Górna Prosna”, a także udostępniono  
i zamieszczono opracowanych materiałów  promocyjnych gminy i LGD „Górna Prosna” na bezpłatnych por-
talach turystycznych w Internecie. 

Gmina Byczyna

Promujemy Byczynę

25 010,00 zł
14 350,00 zł

Małe Projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Byczyna

Byczyna

Charakterystyka projektu:   

Celem projektu było  rozszerzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Górna Prosna” poprzez zorganizowanie 
na byczyńskim Rynku „VII Wojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych”. W ramach projektu zorganizowana 
została jednodniowa impreza kulturalna, w której wzięły udział orkiestry dęte z województwa opolskiego,  
łącznie 200 muzyków.

Ośrodek Kultury w Byczynie

 „VII Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych”

17 958,00 zł
11 680, 00 zł

Małe Projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było rozszerzenie wśród dzieci i młodzieży zimowej oferty sportowo-rekreacyjnej zamiesz-
kującej obszar LGD „Górna Prosna” poprzez zorganizowanie zajęć sportowo - rekreacyjnych połączonych z 
turniejami z dwóch dyscyplin tj. szachy oraz tenis stołowy. Projekt polegał ma na realizacji cyklu treningów 
z nauki gry w szachy oraz nauki gry w tenisa stołowego. 

Ośrodek Kultury w Byczynie

 „Szach-mat, ping-pong w wykonaniu  
LGDowskich dzieci”

9 076,00 zł
4 177,84 zł

Małe Projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Byczyna

Byczyna

Charakterystyka projektu:   

Celem projektu było rozszerzenie oferty społeczno-kulturalnej oraz turystycznej obszaru LGD „Górna Prosna” 
poprzez zorganizowanie XVIII Gali Piosenki. W Ośrodku Kultury w Byczynie zorganizowana została jedno-
dniowa impreza promująca obszar LGD „Górna Prosna”, w której wzięło udział 80 wykonawców, oraz 30 to-
warzyszących im opiekunów reprezentujących poszczególne grupy wiekowe z terenu LGD , województwa 
opolskiego oraz województw ościennych. 

Ośrodek Kultury w Byczynie

 „XVIII Gala Piosenki – LGDowska Szansa na Sukces”

17 850,00 zł
9 584,00 zł

Małe Projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Modernizacja obiektu polegała na budowie zadaszenia nad blankami GRODU. Uzyskano dzięki temu oko-
ło 400 m2 dodatkowej powierzchni do realizacji wydarzeń w grodzie. Pozwoliło to także na zwiększenie 
atrakcyjności GRODU ze względu na możliwość budowy ekspozycji stałych (komnata tortur, wystawy te-
matyczne)

Opolskie Bractwo Rycerskie

Wykonanie  zadaszenia nad galerią  
w Średniowiecznym Grodzie

35 050,00 zł
19 276,60 zł

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Byczyna

Charakterystyka projektu: 

W ramach projektu zakupiono wyposażenie do zbrojowni: zbroje, topory, miecze, włócznie, tarcze oraz sto-
jaki na zbroje. Całe wyposażenie jest atrakcją promującą ruch rycerski i częścią wystawy. 

Opolskie Bractwo Rycerskie

Średniowieczna zbrojownia

30 000,00 zł
21 000,00 zł

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski
Gorzów Śląski - gmina miejsko-wiejska

Burmistrz piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Artur Tomala
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

7 311 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

2 537 119,32 zł
Dofinansowanie*

1 167 356,77 zł

Ilość złożonych wniosków  57

Ilość dofinansowanych wniosków  26

* wg podpisanych umów

Charakterystyka projektu:  

Operacja poprawiła jakość życia mieszkańców, ponieważ zaspokaja potrzeby społeczne i zapewnia miejsce 
do animacji rekreacyjno-sportowych. Z uwagi na bliskość trasy rowerowej i bazy gastronomiczno- noc-
legowej oraz w oparciu o potencjał przyrodniczo- krajobrazowy przyczynia się do wzrostu atrakcyjności 
oferty turystycznej i inwestycyjnej. W ramach projektu wybudowano boisko do piłki nożnej, trybuny, boisko 
wielofunkcyjne, szatnię. 

Odnowa i Rozwój Wsi

Gmina Gorzów Śląski

Budowa kompleksu sportowego w Zdziechowicach

843 213,29 zł
310 000,00 zł    

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu: 

Operacja dotyczyła obiektu zabytkowego – ponad 300-letniego dzwonu św. Jana Chrzciciela.  Projekt miał 
za zadanie wyeksponowanie najstarszego zabytku miasta oraz postawienie interaktywnego punktu infor-
macji turystycznej, gdzie zawarte są informacje o przyrodzie, kulturze, tradycjach i historii Gminy Gorzów 
Śląski oraz obszaru LGD. Operacja obejmowała m.in.  również powstanie nowych miejsc parkingowych

Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej  
w Gorzowie Śląskim

Budowa dzwonnicy wraz z zagospodarowaniem  
terenu wokół kościoła 

356 745,40 zł
190 000,00 zł

Odnowa i Rozwój Wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było zwiększenie dochodu gospodarstwa rolnego poprzez założenie dodatkowej działal-
ności pozarolniczej. Świadczenie usług wspomagających produkcje roślinną tj. prasowanie słomy i siana, 
załadunek i rozładunek bel a także usługi związane z odśnieżaniem dróg, poboczy, placów itp.   W ramach 
projektu utworzono 1 miejsce pracy i zakupiono ciągnik, prasę, ładowacz oraz pług.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Joachim Kinach
333 637,00 zł
100 000,00 zł

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu:  
W ramach PROW 2007-2013 na terenie gminy Gorzów Śląski  utworzono w 8 miejscowościach  
(Jamy, Jastrzygowice, Krzyżanowice, Zdziechowice, Goła, Kobyla Góra, Skrońsko, Kozłowice) bezpieczne  
i ogólnodostępne miejsca do odpoczynku dla odwiedzających mieszkańców oraz turystów. Organizacja  
estetycznego miejsca poprawiła wizerunek krajobrazu i ładu przestrzennego miejscowości. W miejscu  
wypoczynkowo-rekreacyjnym odbywają się spotkania mieszkańców i przyjezdnych gości. W ramach  
projektów place wyposażono m.in.  w zjeżdżalnie, huśtawki, karuzele, ławki, sprzęt do ćwiczeń itp.

Gmina Gorzów Śląski

Rozwijanie infrastruktury turystycznej  
poprzez utworzenie miejsca wypoczynkowego

425 907,02 zł
169 186,71 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:

Charakterystyka projektu:  

Realizacja operacji wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców wykorzystując przy tym 
ich aktywność społeczną i umiejętność współpracy. Projekt polegał na instalacji kotłów, robo-
tach rozbiórkowych  odtworzeniowych i elektrycznych oraz wykonaniu podłogi na scenie i opa-
ski betonowej, a także na ociepleniu budynku. Sale wiejską i kuchnię wyposażono w stoły, krzesła  
i meble kuchenne.

Gmina Gorzów Śląski 

Przebudowa konstrukcji dachowej wraz z pokryciem 
budynku Sali wiejskiej w Pakoszowie

 198 561,56 zł
104 510,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było propagowanie zdrowego stylu życia wśród osób po 50 roku życia. Pieszowycieczko-
wóz 50plus to impreza, która odbyła się w Hali Sportowej w Gorzowie Śląskim. W imprezie uczestniczyli 
mieszkańcy terenu po 50 roku życia. Projekt składał się z cykli szkoleniowych i warsztatowych z zakresu 
nordic walking oraz innych metod aktywnego trybu życia.  

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury   
w Gorzowie Śląskim

Pieszowycieczkowóz 50plus 

6 080,00 zł
4 800,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem  projektu było  podtrzymywanie wielokulturowej tożsamości regionu, który nawiązuje do historycz-
nej i rozpoznawalnej tradycji pogranicza polsko-niemieckiego, kształtowanie tolerancyjności względem 
siebie oraz  poprawa jakości życia z wykorzystaniem aktywności społecznej mieszkańców. Festyny orga-
nizowane są rok rocznie od 2007r. pn  „OKTOBREFEST”  impreza ta na stałe wpisała się w kalendarz imprez 
miejscowości i przyciąga licznych gości . 

Stowarzyszenie Rozwoju  
i Odnowy Wsi Pawłowice

„IV Oktoberfest 2010 – Pawłowice bawią okolice” 

 39 000,00 zł
14 724,05 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:



21

Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu: 

W ramach projektu przebudowano parking przykościelny znajdujący się w historycznym centrum miasta 
gdzie kiedyś znajdował się Gród. 

Rzymskokatolicka Parafia Trójcy Świętej  
w Gorzowie Śląskim

Przebudowa parkingu w historycznym centrum  
Gorzowa Śląskiego

134 964,03 zł
93 907,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:   

Celem projektu było stworzenie warunków do poznania atrakcji przyrodniczych i historycznych w miejsco-
wości Uszyce poprzez opracowanie, wykonanie i montaż tablic  doprowadzających potencjalnych turystów  
do kluczowych obiektów i miejsc. Dzięki niemu stworzono potencjalnemu turyście warunki do zapoznania 
się z atrakcjami przyrodniczymi i historycznymi Uszyc. W ramach projektu wykonano łącznie 20 tablic.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Uszyckiej 

Trafić do celu – oznakowanie turystyczne  
miejscowości Uszyce” 

31 021,60 zł
24 817,28 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu była aktywizacja środowiska lokalnego, jego integracja, pogłębianie więzi naro-
dowościowych, nauka tolerancji. V Spotkanie po latach – Dni Partnerstwa – Dni Gorzowa Śl. to  
impreza cykliczna, plenerowa. W czasie imprezy występują zespoły artystyczne, odbywają zawo-
dy sportowe i rekreacyjne. Impreza ta to również promocja lokalnych produktów spożywczych  
np. kołacza.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

V Spotkanie po latach – Dni Partnerstwa  
– Dni Gorzowa Śl. 

35 712,58 zł
19 078,73 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

W ramach projektu wydano publikację zawierającą opis dworów, pałaców, krzyży i kapliczek obszaru  
LGD Górna Prosna. 

Gmina Gorzów Śląski

Tropem ducha szlacheckiego- dwory i pałace, krzyże i 
kapliczki obszaru Górnej Prosny

12 000,00 zł
5 784,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Gorzów Śląski

Gorzów Śląski

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu było utworzenie siłowni jako miejsca rekreacyjno-sportowego poprzez wyposażenie istnie-
jącej salki przeznaczonej do tego celu, propagowanie i upowszechnianie innowacyjnej formy aktywności 
dla mieszkańców Gminy Gorzów Śląski oraz wszystkich odwiedzających gminę. Wyposażenie salki w sprzęt 
do treningu siłowego i fitness zwiększyło dostępność do innowacyjnej formy sportowo rekreacyjnej dla 
mieszkańców gmin LGD jak i turystów przebywających na terenie. 

Gmina Gorzów Śląski

Wyposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego  
w Gorzowie Śląskim

60 771,73 zł
25 000,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu była  aktywizacja środowiska lokalnego oraz promocja dorobku folklorystyczne-
go. X Powiatowy Koncert Kolęd to impreza cykliczna organizowana przez MGOK w Gorzowie Śl., 
która integruje społeczeństwo powiatu oleskiego oraz kultywuje tradycje Bożenarodzeniowe.  
Na koncercie występują zespoły folklorystyczne, chóry, orkiestry dęte, zespoły dziecięce, młodzieżowe dzia-
łające na terenie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Gorzowie Śląskim

X Powiatowy Koncert Kolęd

26 025,75 zł
12 721,03 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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OlesnoOlesno

Olesno
Olesno - gmina miejsko-wiejska

Burmistrz piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Sylwester Lewicki
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

18 216 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

2 877 897,75 zł
Dofinansowanie*

 1 616 607,26 zł

Ilość złożonych wniosków  89

Ilość dofinansowanych wniosków  34

* wg podpisanych umów

Charakterystyka projektu: 
Modernizacja ogólnodostępnych boisk w Sowczycach, Wojciechowie, Wysokiej i Kolonii Łomnickiej  
korzystnie wpłynęła na jakość infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w tych sołectwach. Dzięki tego rodzaju 
inwestycjom na terenach wiejskich, wyrównują się różnice w zasobach i jakości infrastruktury rekreacyj-
nej w stosunku do miast, w tym przypadku do Olesna. Poprawiła się zdecydowanie estetyka przestrzeni,  
a przede wszystkim stworzone zostały warunki do spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież na 
świeżym powietrzu, tym samym promowany jest aktywny i zdrowy tryb życia. 

Gmina Olesno

Boiska sportowe  w Sowczycach, Kolonii Łomnickiej,  
Wojciechów i Wysoka 

120 643,97 zł
71 736,05 zł

Odnowa i rozwój wsi\ Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:
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Olesno

OlesnoOlesno OlesnoOlesno

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie

Boreckie atrakcje - co można zobaczyć i usłyszeć  
w Borkach Wielkich

35 350,00 zł
21 595,00 zł

Małe projekty

Charakterystyka projektu:  

W ramach projektu stworzono ścieżkę turystyczną z tablicami informującymi o miejscowości, jej zabytkach, 
ważnych obiektach i osobliwościach  przyrodniczych; wydanie 10-cio str. „Przewodnik po Borkach Wielkich 
- osobliwości historyczne i przyrodnicze” oraz zorganizowano miejsce odpoczynku dla turystów i wycieczek 
- wiata. Operacja wpłynęła na rozwój turystyki w oparciu o potencjał przyrodniczy i kulturowy oraz bogatą 
historię regionu ponadto poszerzyła się oferta turystyczna wsi Borki Wielkie.

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu była organizacja imprez promujących cele społeczno kulturalne i edukacyjne obszaru.  
W  ramach projektu zgromadzono pamiątki i zorganizowano wystawy poświęcone boreckim rocznicom. 
Wydano folder promujący uroczystości i imprezy rocznicowe. 

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie

Boreckie rocznice jako czynnik rozwoju turystyki

35 628,00 zł
24 715,60 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Olesno

OlesnoOlesno

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było  świadczenie usług przechowywania i suszenia zbóż, kukurydzy oraz rzepaku od oko-
licznych rolników. Zakupiono suszarnię oraz silos. Poprzez samozatrudnienie oraz możliwe w przyszłości 
utworzenie miejsca pracy projekt wpłynął na rozwój aktywności zawodowej mieszkańców wsi oraz rozwój 
gospodarczy regionu.

Henryk Flak
246 433,00 zł
100 000,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem operacji było zwiększenie liczby oferowanych usług dzięki zakupowi nowej maszyny – minikoparki  
i utworzeniu nowego miejsca pracy poza rolnictwem. Wykonywanie usług na terenie gminy Olesno i gmin 
sąsiednich oraz wzrost dochodu z działalności pozarolniczej. 
„Dzięki zakupowi minikoparki mogę wykonywać prace ziemne związane z przygotowaniem terenu pod budowę 
jak również szereg innych prac ziemnych.” – Jacek Mazur

Mazur Jacek
105 130,00 zł
38 880,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Olesno

OlesnoOlesno

Charakterystyka projektu: 

Pozyskane środki pozwoliły na stworzenie placów zabaw dla najmłodszych mieszkańców Sołectw Gminy 
Olesno. Powstałe w Sowczycach i Borkach Wielkich place wyposażone są w bezpieczne, kolorowe i najchęt-
niej wybierane przez dzieci sprzęty. Aktywność fizyczna najmłodszych, szczególnie na świeżym powietrzu, 
jest niezbędna w procesie wzrostu. W ramach projektu zakupione zostały: urządzenia typu chata trapera, 
piramida linowa, huśtawka bocianie gniazdo, karuzela z kierownicą. 

Gmina Olesno

Place Zabaw  w Sowczycach, Borkach Wielkich

61 174,00 zł
44 878,00 zł

Odnowa i Rozwój Wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było stworzenie mieszkańcom z terenów wiejskich LGD oraz turystom warun-
ków do wzrostu aktywności sportowo-rekreacyjnej poprzez zakup i montaż wyposażenia do siłow-
ni zewnętrznej Wojciechów wraz z organizacją zajęć pokazowych. „Siłownia zewnętrzna składa się  
z 10 sprzętów, z których każdy poprawia naszą sprawność fizyczną i zdrowotną.” – Edeltrauta Zug

Stowarzyszenie na Rzecz rozwoju wsi Wojciechów  
„ Św. Wojciecha’’

Żyjemy - aktywnie, sportowo, zdrowo! Zakup i montaż  
wyposażenia do siłowni zewnętrznej na terenie gminy Olesno

44 933,59 zł
34 016,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Olesno

OlesnoOlesno

Charakterystyka projektu:  

Celem głównym operacji była organizacja sympozjum popularno-naukowego z okazji 75 rocznicy przyjęcia 
sakry biskupiej przez ks. Bpa Juliusza Bieńka, pochodzącego z parafii Wysoka. 

Stowarzyszenie „Pro Parochia” w Wysokiej

75 rocznica sakry biskupiej Juliusza Bieńka

35 200,00 zł
24 600,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Dzięki budowie Wiejskich Centrów Kultury  mieszkańcy mają do swojej dyspozycji miejsca idealne do orga-
nizacji różnego rodzaju spotkań i imprez. Organizowane są w nich zebrania wiejskie, Dzień Kobiet, Majówka, 
czy  spotkanie najmłodszych mieszkańców z Mikołajem. Przestronne wnętrza służą również najmłodszym 
mieszkańcom, organizowane są półkolonie oraz zabawy z okazji Dnia Dziecka. Gmina Olesno dzięki tym 
inwestycjom wzbogaciła się o kolejne piękne obiekty służące społeczeństwu.

Gmina Olesno

Wiejskie Centrum Kultury w Wysokiej ,  
Starym Oleśnie,  Grodzisku

860 176,20 zł
662 592,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:
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Praszka

Praszka gmina miejsko-wiejska 

Burmistrz piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Jarosław Tkaczyńki
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

14 239 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

1 799 307,33 zł
Dofinansowanie*

849 426,12 zł

Ilość złożonych wniosków  26

Ilość dofinansowanych wniosków  13

* wg podpisanych umów

Praszka

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu był wzrost dochodu z działalności pozarolniczej poprzez zakup ciągnika i nasiewnika  
dla firmy zajmującej się usługami sprzętem rolniczym.  W ramach projektu utworzono 1 miejsce pracy. 

Żółtaszek Agata
291 510,00 zł
100 000,00 zł

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Praszka

Praszka

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było stworzenie miejsca integracji wielopokoleniowej  poprzez remont połączony z moder-
nizacją świetlicy wiejskiej. „Odnowiona świetlica stała się atrakcyjnym miejscem spotkań z mieszkańcami oko-
licznych miejscowości (Zdziechowice, Wróblew, Kowale). Pozwala to tym samym podtrzymać  wielokulturową 
tożsamość naszych okolic, wykorzystując przy tym zaangażowanie mieszkańców, co przyczynia się do rozwoju 
życia społeczno-kulturalnego.” – Prezes Bożena Kindler

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Wsi Przedmość

Kształtowanie centrum wsi poprzez modernizację  
świetlicy wiejskiej – miejsca spotkań mieszkańców

23 799,10 zł
15 131,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:

„Działalność prowadzona przez drukarnię ma charakter niszowy, ponieważ wykonuje precyzyjne nadruki na  
różnego rodzaju foliach, a w większości na akcesoriach dziecięcych. Nie ma wiele drukarni, które to wykonują,  
a na obszarze LGD jest tylko jedna, właśnie nasza. Dlatego też możliwość wybudowania przedmiotowego obiek-
tu ściągnęła  nie tylko nowych klientów, ale również zwiększyła nakład pracy, dzięki nowym pracownikom.„  
– Piotr Krajcer.

Piotr Krajcer
492 000,00 zł
187 779,00 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Praszka

Praszka

Charakterystyka projektu: 

 „Zaproponowaliśmy 40-osobowej grupie mieszkańców Strojca i okolicznych wsi wypełnienie czasu wolnego pra-
cą badawczą i artystyczną. W wyniku projektu opracowaliśmy i zrealizowaliśmy 1.5 godzinne widowisko „Na wsi 
wesele”. Zebrane zostały materiały w postaci rodzimych weselnych pieśni ludowych i obrzędowych. 
Młodzież i dorośli uczestniczyli (pod kierunkiem instruktorów) w warsztatach: teatralnych, tańca ludowego, pieśni 
obrzędowej” - Prezes Jan Gędek

Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”

„Na wsi wesele – BIESIADA”

49 996,00 zł
22 679,84 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu była poprawa jakości życia oraz rozwój życia społecznego i kulturalnego w miejscowości 
Skotnica poprzez remont pomieszczeń budynku OSP i jego adaptację na centrum integracyjne. W ramach 
robót wykonane zostały prace polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, renowacja ścian, 
wykonanie sufitów podwieszanych, wymiana podłóg. 

Gmina Praszka

Remont pomieszczeń strażnicy OSP i adaptacja budynku  
na Centrum Integracji w Skotnicy

31 954,37 zł
9 576,16 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Praszka

Praszka

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu była promocja dziedzictwa kulturowego i historii lokalnej poprzez odtworze-
nie dziedzictwa i jego oznakowanie oraz kultywowanie tradycji kulinarnych poprzez realiza-
cję warsztatów kulinarnych. „Otworzenie fragmentu zniszczonego pomnika, a tym samym fragmen-
tu historii wsi jest nie tylko uczczeniem pamięci zmarłych osób, ale jest to dbanie o dziedzictwo kulturowe  
a ponadto kamień i pomnik szyszki jest atrakcją turystyczną wsi.” - Maria Gadomska.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Szyszków
Urządzenie miejsca pamięci, odtworzenie i oznakowanie 
dziedzictwa kulturalnego wsi Szyszków oraz organizacja 

warsztatów kulinarnych

18 072,80 zł
10 250,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

,,Strojecka Majówka” jest imprezą cykliczną organizowaną od 1999 roku w drugiej połowie maja, otwartą/
nieodpłatną plenerową imprezą cykliczną odbywająca się w Strojcu. Promuje lokalnych artystów, jak i doro-
bek artystyczny dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły oraz Świetlicy Wiejskiej w Strojcu.  

Stowarzyszenie „Wspólnota Stradziec”

„Strojecka Majówka” 2011, 2012, 2013, 2014

120 684,60 zł
88  027,68 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:
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Praszka

Charakterystyka projektu: 

Budowa bezpiecznego, ogólnodostępnego terenu rekreacyjno – sportowo – wypoczynkowego we wsi 
Strojec będzie wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych, kulturalnych i rekreacyjnych mieszkańców z wykorzystaniem ich aktywności społecznej. Umożli-
wia to rozwój tożsamości wiejskiej i jej specyfiki oraz wpływa na wzrost aktywności turystycznej obszarów 
wiejskich.

Gmina Praszka

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowo- 
wypoczynkowego we wsi Strojec

31 954,37 zł
19 576,16 zł

Odnowa i Rozwój Wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Radłów

Radłów

Radłów - gmina wiejska

Wójt piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Włodzimierz Kierat
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

4 466 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

2 724 566,40 zł
Dofinansowanie*

 1 239 969,79 zł

Ilość złożonych wniosków  44

Ilość dofinansowanych wniosków  23

* wg podpisanych umów

Radłów

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu była poprawa warunków socjalnych poprzez modernizację pomieszczenia wydawalni  
posiłków. Projekt dotyczył modernizacji świetlicy wiejskiej w Kościeliskach poprzez remont połączony  
z modernizacją pomieszczenia, pełniącego funkcję kuchni. 

Samodzielne Stowarzyszenie Kobiet  
w Kościeliskach

Chcemy pomagać

31 255,74 zł
20 115,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Radłów
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Radłów

Radłów

Charakterystyka projektu:  

Celem operacji była promocja i ochrona walorów obszaru LGD poprzez pozyskanie unikatowego zestawu 
zdjęć z początku XX wieku, odnalezionych jako negatywy na szklanych płytach, obrazujących mieszkańców 
ówczesnego pogranicza i ich codzienne życie. 

Gmina Radłów

„Ocalić od zapomnienia”

10 018,00 zł
8 014,40 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Zamiarem projektu było przywrócenie świetności i zmodernizowanie małej architektury turystycznej, co 
zwiększy atrakcyjność miejscowości w regionie.  Projekt obejmował roboty budowlano- modernizacyjne 
przy miejscowej dzwonnicy i krzyżu: prace ogólnobudowlane,  renowacja krzyża, rozebranie istniejącego 
ogrodzenia wraz z fundamentem oraz uporządkowanie terenu.

Stowarzyszenie Sympatyków Wsi Wichrów

Odnowienie dzwonnicy i krzyża w Wichrowie

27 383,53 zł
25 132,42 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Radłów

Radłów

Charakterystyka projektu:  

Celem głównym projektu była aktywizacja mieszkańców wsi Wichrów, upowszechnianie sportu i rekreacji 
ruchowej, wzrost liczby turystów odwiedzających wioskę. Prace obejmowały zagospodarowanie terenu, 
polegające na wykonaniu parkingu, dojścia i dojazdu do boiska- chodniki; wykonanie ogrodzenia; roboty 
budowlane,  instalacje elektryczne oraz wodno-kanalizacyjnych i CO.

Gmina Radłów
Przebudowa części budynku przedszkola i szatni dla potrzeb  

zaplecza boisk sportowych LZS oraz wykonanie remontu  
boisk sportowych w Wichrowie

491 406,04 zł
187 048,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Celem głównym projektu była poprawa jakości życia i wzrost zadowolenia mieszkańców poprzez remont 
lokalu gminnego w miejscowości Biskupice, celem urządzenia go jako świetlicy wiejskiej- miejsca spotkań 
służących wzajemnej integracji i rozwojowi życia społeczno- kulturalnego oraz zagospodarowanie placu 
zabaw w tym montaż zakupionego wyposażenia: huśtawki ze zjeżdżalnią, ławki, huśtawka ważka, bujak, 
piaskownica.

Gmina Radłów
Remont istniejących urządzeń w lokalu gminnym w Biskupicach 

celem udostępnienia go jako świetlicy wiejskiej  
oraz urządzenie placu zabaw

396 324,85 zł
121 812,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Radłów

Radłów

Charakterystyka projektu:  

Celem operacji było przywrócenie blasku i świetności  zabytkowemu ołtarzowi bocznemu w kościele  
w Kościeliskach. Prace obejmowały konserwację i restaurację polichromowanej architektury ołtarza. 

Rzymskokatolicka Parafia pw. Narodzenia NMP

Renowacja i konserwacja zabytkowego ołtarza  
w Kościeliskach

58 255,79 zł
46 000,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego obszaru LGD „Górna 
Prosna” poprzez renowację i zabezpieczenie chemiczne zabytkowych organów, które znajdują się w zabyt-
kowym kościele pw. św. Jacka w Biskupicach. Wniosek dotyczył pierwszego etapu prac demontażowo-kon-
serwacyjnych części organowych.

Rzymskokatolicka Parafia  
pw. Św. Jadwigi Śląskiej i św. Jacka 

Renowacja zabytkowych organów  
w kościele pw. św. Jacka w Biskupicach

66 688,50 zł
50 000,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Radłów

Radłów

Charakterystyka projektu:  

Dzięki operacji polegającej na utworzeniu mikroprzedsiębiorstwa świadczącego usługi na rzecz rolnictwa 
- wywóz gnojowicy, obornika z gospodarstw rolnych - zostały utworzone 3 nowe miejsca pracy poza rolnic-
twem. Zakres usług został poszerzony a usługi są świadczone nowoczesnym sprzętem - wóz asenizacyjny, 
ładowarka teleskopowa, ciągnik rolniczy.

Respondek Sylwia

902 451,00 zł
300 00,00 zł

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem operacji było promowanie, zachowanie, odtworzenie, zabezpieczenie lub oznakowanie cennego 
lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i przyrodniczego. „Mostek jest często odwiedzany przez turystów, gdyż 
stanowi piękne urokliwe miejsce, z daleka od zgiełku codzienności. Warto dołożyć wszelkich starań, by utrzymać 
ten zabytek dla przyszłych pokoleń.” – wójt gminy Radłów Włodzimierz Kierat

Gmina Radłów

Rewitalizacja przepustu kamiennego  
nad rzeką Prosną

32 656,70 zł
25 000,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Radłów

Radłów

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było stworzenie miejsca spotkań i integracji mieszkańców poprzez remont połączony z mo-
dernizacją pomieszczenia świetlicy. Zamierzeniem członków Ochotniczej Straży Pożarnej  w partnerstwie  
z Samodzielnym Stowarzyszeniem Kobiet było wykończenie tego pomieszczenia i stworzenia tam świetlicy 
integracyjnej .

Ochotnicza Straż Pożarna w Kościeliskach

Wspólna integracja wsi

31 387,88 zł
24 780,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Operacja polegała na budowie wiaty/ zadaszenia, które będzie wykorzystywane podczas lokalnych imprez 
społeczno- kulturalnych. Prace obejmowały wykonanie  wiaty drewnianej, boiska, wyposażenie  boiska oraz 
zagospodarowanie terenu tj. chodniki, parkingi oraz pozostałe wyposażenie: ławki, kosze.

Gmina Radłów
Wykonanie zadaszenia/wiaty dla organizacji imprez  

okolicznościowych oraz wykonanie remontu boiska sportowego 
w Radłowie wraz z wymianą wyposażenia

309 703,28 zł
200 000,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Rudniki

Rudniki  gmina wiejska

Wójt piastujący urząd w czasie realizacji PROW 2007-2013

  Andrzej Pyziak
Liczba ludności (stan na dzień 30.06.2008)  

8 476 osób
Kwota całkowita wniosków dofinansowanych

1 715 792,40 zł
Dofinansowanie*

 1 105 294,88  zł

Ilość złożonych wniosków  49

Ilość dofinansowanych wniosków  22

* wg podpisanych umów

Rudniki

Charakterystyka projektu:    

Celem projektu było podniesienie standardu infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz poprawa estetyki 
wsi poprzez adaptację strażnicy OSP Dalachów na „Sołeckie Centrum Aktywności” wraz z zagospodarowa-
niem terenu wokół boiska. Odnowiona i doinwestowana strażnica stała się miejscem przyjaznym wszystkim 
mieszkańcom. Zapewnia dogodne warunki do integracji, organizacji wspólnych zabaw i festynów. 

Gmina Rudniki

Adaptacja strażnicy OSP Dalachów na Sołeckie Centrum  
Aktywności wraz z zagospodarowaniem terenu

199 844,07 zł
115 397,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Rudniki

Rudniki

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu było wzbogacenie oferty turystycznej oraz wzrost ruchu turystycznego na oszarze LGD 
poprzez remont oraz adaptację pomieszczeń piwnicy na Gminną Izbę Tradycji w Rudnikach. Na zwięk-
szonej powierzchni wystawienniczej Gminnej Izby Tradycji utworzono trzy tematyczne pomieszczenia: 
izbę wiejską z kącikiem sakralnym i kuchnią, biuro a także dawne zawody oraz sprzęty codziennego użytku  
(w tym maszyny i urządzenia rolnicze). 

Gmina Rudniki

Przebudowa Gminnej Izby Tradycji  
w Rudnikach
35 159,38 zł
21 429,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Operacja miała na celu organizację zawodów sportowych i  udostępnianie sprzętu sportowego, które 
wpłynęły na wzrost aktywności fizycznej mieszkańców i atrakcyjność turystyczną Gminy Rudniki w sezonie  
zimowym. W ramach projektu zakupiono 15 zestawów nart biegowych, 20 par łyżew dla dzieci oraz  
2  „niedźwiadki” – figurki do nauki jazdy na łyżwach dla najmłodszych.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach

Aktywnie zimą – narciarskie trasy biegowe i łyżwy  
dla najmłodszych w Gminie

21 043,60 zł
13 716,40 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Rudniki

Rudniki

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu było stworzenie warunków do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie zakładania i pro-
wadzenia działalności gospodarczej poprzez organizację 2 cykli szkoleń z zakresu przedsiębiorczości oraz 
stworzenie warunków do podniesienia poziomu wiedzy w zakresie aranżacji ogrodów przydomowych  
i miejsc publicznych poprzez organizację 1 szkolenia dla mieszkańców LGD.

Gmina Rudniki

Cykl szkoleń dla osób bezrobotnych chcących rozpocząć  
własną działalność gospodarczą i mieszkańców LGD

29 823,38 zł
21 831,03 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu:  

Celem projektu było zapoznanie mieszkańców terenu LGD  z pracą pszczelarzy oraz produktami pszczelar-
skimi poprzez organizację imprez kulturalno – rekreacyjnych, pozwalające na zaspokojenie potrzeb spo-
łecznych i kulturalnych mieszkańców oraz promocję walorów lokalnych. W trakcie realizacji dwóch projek-
tów,  spotkania pszczelarskie w Gminie Rudniki były okazją do uzupełnienia wiedzy z zakresu gospodarki 
pasiecznej oraz wymiany doświadczeń miedzy pszczelarzami.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach

II i III Spotkanie Pszczelarskie
44 935,80 zł
33 495,84 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Rudniki

Rudniki

Charakterystyka projektu: 

Celem operacji była edukacja oraz zwiększenie świadomości w temacie ochrony dziedzictwa kul-
turowego i zanikających zawodów, poprzez zorganizowanie warsztatów, wydanie plakatów  
i ulotek oraz kalendarzy. W ramach projektu młodzież szkolna z terenu LGD Górna Prosna, ze szkół podsta-
wowych Gminy Rudniki wraz z opiekunkami wzięła udział w dwudniowych warsztatach ginących zawodów 
oraz dziedzictwa kulturowego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie

Ocalić od zapomnienia. Warsztaty ginących zawodów   
oraz dziedzictwa kulturowego

26 727,27 zł
21 368,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Operacja wpłynęła na promocję i ochronę walorów kulturowych i historycznych miejscowości Żytniów 
oraz rozwój turystyki.  Wydana publikacja zawiera przekazy ustne o dziejach Żytniowa, promuje dorobek 
kulturowy i bogatą historię regionu. 

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach

Monografia VII Wieków Żytniowa
30 900,00 zł
24 720,00 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Rudniki

Rudniki

Charakterystyka projektu: 

Celem projektu było podniesienie standardu bazy sportowej poprzez przebudowę boiska trawiastego do 
piłki nożnej w Cieciułowie. W ramach projektu wykonano nową płytę boiska trawiastego, zainstalowano 
piłkochwyty, nowe bramki oraz ławki dla widowni. Zakupiono również walec do pielęgnacji murawy. Reali-
zacja projektu wpłynęła na znaczącą poprawę estetyki wsi przyciągając tym samym większą liczbę uczest-
ników. 

Gmina Rudniki

Przebudowa boiska piłkarskiego  
w Cieciułowie
137 020,91 zł
98 119,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 

Podniesienie standardu infrastruktury społeczno-kulturalnej oraz poprawa estetyki wsi poprzez przebudo-
wę budynku OSP Mostki na Sołecki Dom Spotkań. Miejsce to zyskało nowy, atrakcyjny wygląd stając się wi-
zytówką niewielkiego sołectwa. Remont obiektu wpłynął na poprawę warunków organizacji przedsięwzięć 
o charakterze lokalnym. 

Gmina Rudniki

Przebudowa budynku OSP Mostki  
na Sołecki Dom Spotkań

316 206,24 zł
188 575,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Charakterystyka projektu:  
Celem operacji była promocja miejscowości i obszaru LGD oraz integracja międzynarodowa poprzez orga-
nizację XI  i XIV Międzynarodowych Zawodów Drwali. Organizowane od lat przedsięwzięcie promuje nie 
tylko gminę Rudniki, ale powiat i województwo. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Bobrowie

Międzynarodowe Zawody Drwali  
– Bobrowa

43 335,00 zł
33 458,50 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:

Charakterystyka projektu: 
Projekt miał na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowo-
ści Żytniów poprzez utworzenie  Wiejskiego Centrum Kultury w Żytniowie. Na terenie Wiejskiego Centrum 
Kultury zorganizowano bardzo wiele istotnych wydarzeń o charakterze kulturalnym i rozrywkowym. Do 
największych zaliczyć można „Obchody 700-lecia wsi i parafii Żytniów”, podczas których zaprezentowano 
monografię „Siedem wieków Żytniowa”, jak i „Obchody 600-lecia Urzędu Sołtysa”. 

Gmina Rudniki

Przebudowa częściowa strażnicy OSP w Żytniowie  
na Wiejskie Centrum Kultury

751 310,00 zł

406 139,00 zł

Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umowy:
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Charakterystyka projektu: 

W ramach dwóch  projektów przeprowadzono warsztaty jazzowe, których realizacja wpłynęła  na zwiększe-
nie wiedzy z zakresu edukacji muzycznej młodzieży z obszaru LGD Górna Prosna. Celem przedsięwzięcia 
było doskonalenie i zdobywanie nowych umiejętności muzycznych oraz poszerzenie oferty kulturalnej ob-
szaru „Górnej Prosny”.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji  
w Rudnikach

I i II Warsztaty Jazzowe w Rudnikach
56 886,88 zł
39 476,98 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:

Charakterystyka projektu: 

Celem trzech projektów było wzbogacenie oferty turystycznej poprzez utworzenie nowych obiektów małej 
infrastruktury turystycznej tj. siłowni zewnętrznej w Rudnikach, Żytniowie i w Cieciułowie; oraz organizację 
integracyjnego rajdu rowerowego połączonego z ćwiczeniami na siłowni zewnętrznej. W ramach projek-
tów zakupiono sprzęt do ćwiczeń m.in.: wyciąg górny, twister, orbitrek, drążki gimnastyczne.

Gmina Rudniki

Utworzenie siłowni zewnętrznej

99 765,97 zł
58 664,40 zł

Małe projekty

Beneficjent:

Tytuł projektu:

Wartość operacji:

Kwota dofinanso-
wania wg umów:
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