
Nr Przedsięwzięcia

1.1.6

Nr wniosku Nazwa Cel/zakres
Wnioskowana kwota 

wsparcia

Nazwa adres 

Wnioskodawcy

Numer 

identyfikacyjny 

Wnioskodawcy

1-3/2020

Zakup infokiosków i aplikacji 

mobilnej do turystycznego 

wykorzystania dziedzictwa 

kulturowego i naturalnego gminy 

Staszów.

Udostępnienie mieszkańcom gminy Staszów nowej 

infrastruktury turystycznej w miejscoiwościach Staszów i 

Kurozwęki w postaci zakupu i montażu infokiosków oraz 

udostępnienie aplikacji mobilnej w zakresie sieci szlaków 

rowerowych, tras turystycznych obejmującej swoim 

zasięgiem gminę Staszów i atrakcyjne tereny turystyczne 

sąsiadujące z nią. 

199 068,00

Stowarzyszenie 

Rozwoju Sołectwa 

Zagrody 

Zagrody 31

28-200 Staszów

076495652

2-3/2020

PROMOCJA WALORÓW 

TURYSTYCZNYCH GMINY 

DALESZYCE

Działania w ramach projektu będą skupione na 

rozpowszechnianiu treści promujących miasto i gminę 

Daleszyce. Witacze, foldery turystyczne, lokalna prasa, 

strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Daleszyce 

będą elementami spójnego systemu informacji i promocji 

naszego regionu wśród mieszkańców gminy oraz osób ją 

odwiedzających. Chcemy wyposażyć turystów w szereg 

praktycznych informacji (baza noclegowa i 

gastronomiczna, szlaki turystyczne, ścieżki edukacyjne, 

atrakcje), które ułatwią poruszanie się po okolicy oraz 

podziwianiem naszego kulturowego i naturalnego 

dziedzictwa. Stworzenie interaktywnej mapy dostępnej na 

urządzeniach mobilnych będzie funkcjonalnym 

narzędziem upowszechniania takich treści. (...)

175 000,00

Lokalna Organizacja 

Ochrony Kultury - 

LOOK

ul. Chopina 25

26-021 Daleszyce

072329160

3-3/2020

Rozwój i promocja gminy 

Chmielnik poprzez zakup 

elementów infrastruktury 

turystycznej i okołoturystycznej.

Cel ogólny : Promocja i rozwój walorów kulturowych 

oraz przyrodniczych gminy Chmielnik. Cele szczegółowe; 

wzmocnienie potencjału kulturowego gminy Chmielnik, 

zaspokojanie potrzeb społecznych i kulturowych 

mieszkańców i turystów, promocja obszaru LGD Białe 

Ługi. 

140 000,00

Stowarzyszenie 

Wspierające Rozwój 

Wsi Grabowiec

Grabowiec 78B

26-020 Chmielnik

067543432

4-3/2020

Promocja zasobów Gminy 

Raków i obszaru LGD Białe 

Ługi 

Celem operacji jest stworzenie innowacyjnego systemu 

promocji mającego na celu promowanie obszaru, 

produktów, usług lokalnych, dziedzictwa lokalnego gminy 

Raków oraz obszaru LGD Białe Ługi. Celem operacji jest 

również wzmocnienie i urozmaicenie działań 

promocyjnych na obszarze LGD Białe Ługi.

110 000,00

Gminne Towarzystwo 

Sportowe w Rakowie 

ul. Łagowska 25

26-035 Raków

064343790

5-3/2020 Poznaj Pierzchnicę i jej okolicę

Głównym celem operacji „POZNAJ PIERZCHNICĘ I 

JEJ OKOLICĘ” jest rozwój i promocja obszaru gminy 

Pierzchnica, upowszechnianie i popularyzacja 

pozytywnego wizerunku gminy jako miejsca atrakcyjnego 

dla mieszkańców i turystów, poprzez wykorzystanie 

zasobów dziedzictwa lokalnego. (...)

109 298,00

Stowarzyszenie 

Oświatowo-

Wychowawcze w 

Pierzchnicy

ul. Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego 5

26-015 Pierzchnica

071898573

6-3/2020 Turystyczna promocja Szydłowa

Zwiększenie rozpoznawalności marki Szydłowa poprzez 

zasoby dziedzictwa kulturowego (zabytki) i naturalnego 

(owoce) miasta i gminy w celu zwiększenia ruchu 

turystycznrgo w mieście.

109 902,00

Świętokrzyskie 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społeczno - 

Kulturalnych

ul. Urocza 48

28-225 Szydłów

073921522

7-3/2020

Rozwój infrastruktury 

promocyjno - informacyjnej na 

obszarze gminy Bogoria

Instalacja witaczy i ekranu interaktywnego jako znak 

rozpoznawczy gminy spełniający także funkcję 

informacyjną i promocyjną dla wszystich mieszkańców 

gminy Bogoria.

135 000,00

Ochotonicza Straż 

Pożarna w Pęcławicach 

Górnych

Pęcławice Górne 41

28-210 Bogoria

076503673

8-3/2020
Utworzenie Centrum Informacji 

Turystycznej w Staszowie

Promocja obszaru poprzez udostępnienie mieszkańcom i 

turystom Centrum Informacji Turystycznej w 

miejscowości Staszów wraz  z jego wyposażeniem w 

sprzęt i urządzenia biurowe oraz materiały promocyjne.

87 259,00

Lokalna Organizacja 

Turystyczna "Czym 

Chata Bogata"

ul. Sudecka 9

28-200 Staszów

062980404

Lista Operacji, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru w ramach Konkursu nr 3/2020

Nazwa przedsięwzięcia

Rozwój i promocja obszaru z wykorzystaniem zasobów dziedzictwa kulturowego

i/lub naturalnego LGD


