
Nr 

Przedsięwzięcia

1.1.2

Nr wniosku Nazwa Cel/zakres
Wnioskowana kwota 

wsparcia

Nazwa adres 

Wnioskodawcy

1-1/2022

Przebudowa budynku OSP w 

Solcu z funkcją świetlicy 

wiejskiej

Celem operacji jest poprawa komfortu życia 

społecznego i kulturalnego mieszkańców poprzez 

stworzenie infrastruktury kulturalnej przyczyniającej 

się do wzrostu aktywności kulturalnej i 

wykorzystującej pasje lokalnej społeczności 

299 634,00 zł

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Solcu 

Solec 57 

28-225 Szydłów

2-1/2022

Rozwój infrastruktury 

rekreacyjno-turystycznej na 

obszarze gminy Bogoria 

poprzez rozbudowę 

infrastruktury rekreacyjno-

sportowej przy zbiorniku 

BUCZYNA oraz innowacyjną 

infrastrukturę turystyczną w 

postaci ustawienia telebimu 

informacyjno-promocyjnego

Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej przy 

zbiorniku BUCZYNA w postaci budowy trzech 

budynków rekreacji zbiorowej, budynku-sportowo 

rekreacyjnego i altany wraz z obiektami 

towarzyszącymi oraz telebimu będącego informacją 

turystyczną i kulturalną dla turystów i mieszkańców 

gminy Bogoria

299 727,00 zł

Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

„Czym Chata 

Bogata” ul. Sudecka 9 

28-200 Staszów

3-1/2022

Rozwój infrastruktury 

turystycznej poprzez budowę 

witaczy 

promocyjno - informacyjnych 

na obszarze gminy Bogoria

Budowa infrastruktury turystycznej w postaci 

witaczy jako znak rozpoznawczy gminy spełniający 

także funkcję informacyjną i promocyjną dla 

turystów i mieszkańców gminy Bogoria

70 098,00 zł

Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

„Czym Chata 

Bogata” 

ul. Sudecka 9 

28-200 Staszów

4-1/2022

Zakup wyposażenia na 

potrzeby działalności 

kulturalnej świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Solec

Celem operacji jest wsparcie rozwoju społeczno-

kulturalnego mieszkańców poprzez wyposażenie 

świetlicy wiejskiej w miejscowości Solec

64 282,00 zł 

Ochotnicza Straż 

Pożarna w Solcu 

Solec 57 

28-225 Szydłów

5-1/2022

Modernizacja istniejących 

placów zabaw na terenie 

Gminy Pierzchnica

Głównym celem operacji „MODERNIZACJA 

ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW NA 

TERENIE GMINY PIERZCHNICA” jest rozwój i 

promocja infrastruktury rekreacyjnej znajdującej się 

na terenie gminy Pierzchnica oraz troska o 

bezpieczeństwo i komfort zabawy dzieci 

korzystających z placów zabaw (…)

183 982,00 zł

Stowarzyszenie 

Oświatowo – 

Wychowawcze 

w Pierzchnicy 

ul. Szkolna 28

26-015 Pierzchnica

6-1/2022
Pumptrack – rowerowy plac 

zabaw w Staszowie

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa 

jakości życia mieszkańców Staszowa w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

(…)

300 000,00 zł

Stowarzyszenie 

Aktywna Kraina 

Wola Wiśniowska 29 

28-200 Staszów

Lista Wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2022

Nazwa przedsięwzięcia

Infrastruktura turystyczna, rekreacyjna i/lub kulturowa wykorzystująca zasoby obszaru LGD



7-1/2022

Rozbudowa Pumptracka – 

rowerowego placu zabaw w 

Staszowie

Głównym celem realizacji zadania jest poprawa 

jakości życia mieszkańców Staszowa w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej, sportu i rekreacji 

(…)

150 000,00 zł

Stowarzyszenie 

Aktywni Korab 

ul. Mickiewicza 40

28-200 Staszów

8-1/2022

Rozwój infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej w 

gminie Chmielnik poprzez 

wyposażenie placów zabaw

Promocja i rozwój walorów kulturowych oraz 

przyrodniczych gminy Chmielnik (…)
220 000,00 zł

Stowarzyszenie 

Wspierające Rozwój 

Wsi Grabowiec 

Grabowiec 78B 

26-020 Chmielnik

9-1/2022

Remont i doposażenie obiektu 

pełniącego funkcje kulturalno 

– sportowe dla mieszkańców 

gminy Raków

Celem operacji jest stworzenie innowacyjnego 

miejsca dla mieszkańców gminy Raków mającego na 

celu promowanie pasji mieszkańców oraz 

produktów, usług lokalnych, dziedzictwa lokalnego 

gminy Raków oraz obszaru LGD Białe Ługi (…)

200 000,00 zł

Gminne Towarzystwo 

Sportowe w Rakowie 

ul. Łagowska 25

26-035 Raków

10-1/2022

Budowa boiska 

wielofunkcyjnego w 

miejscowości Widełki

Celem operacji jest stworzenie warunków dla 

pobudzenia aktywności i integracji mieszkańców 

Widełek poprzez utworzenie bezpiecznego miejsca 

do spotkań, zabawy i rekreacji jakim jest budowa 

boiska wielofunkcyjnego (…) 

300 000,00 zł

Stowarzyszenie 

Kobiet Wiejskich 

Gminy Daleszyce

ul. Chopina 25

26-021 Daleszyce

11-1/2022

Wsparcie działań 

kulturalnych i rekreacyjnych 

Miasta i Gminy Daleszyce

Celem operacji będzie wsparcia działań kulturalnych 

i rekreacyjnych Miasta i Gminy Daleszyce poprzez 

utwardzenie miejsca przy scenie, która znajduje się 

przy centrum edukacji ekologicznej w Widełkach 

(…)

139 300,00 zł

Regionalna 

Organizacja 

Samorządowców 

i Animatorów 

„ROSA”

ul. Kilińskiego 75

26-021 Daleszyce

12-1/2022

Muzeum „Od wielkiej I 

Rzeczpospolitej poprzez 

okres zniewolenia i upadku na 

drodze do wielkiej 

Rzeczpospolitej Polskiej 

(dzieje zapisane w Pałacu 

Dzięki)”

Celem operacji jest udostępnienie infrastruktury 

muzeum historycznego pod nazwą „Od wielkiej I 

Rzeczpospolitej poprzez okres zniewolenia i upadku 

na drodze do wielkiej Rzeczpospolitej Polskiej 

(dzieje zapisane w Pałacu Dzięki)” (…)

274 711,50 zł

Fundacja „DZIĘKI”, 

Wiązownica – 

Kolonia 82

28-200 Staszów


