Załącznik nr 1

Lista Zadań, które mogą zostać poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru
w ramach Konkursu nr 1/2019/G
Nr
Przedsięwzięcia

Nazwa przedsięwzięcia

1.3.4

Działania promujące pasje mieszkańców

Nr wniosku

1-1/2019/G

2-1/2019/G

3-1/2019/G

5-1/2019/G
6-1/2019/G

Nazwa

Cel/zakres

Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i
młodzieży z terenu gminy Daleszyce poprzez
rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Mobilizacja
SPRAWA DLA
młodych ludzi do podejmowania samodzielnych
MŁODEGO REPORTERA
działań i decyzji. Działania przewidziane w
projekcie pozwolą na rozwój i kształtowanie postaw
obywatelskich oraz pobudzanie aktywności
społecznej.
Celem grantu jest podjęcie działań promujących
pasje mieszkańców gminy Daleszyce poprzez
MUZYKA I TANIEC –
organizację: warsztatów muzycznych dla grupy 12
PASJA MOŁODEGO
osób oraz warsztatów tanecznych dla grupy 10 osób.
POKOLENIA
Występ utworzonych grup na świętach i festynach
organizowanych na terenie Miasta i Gminy
Daleszyce.
ROBOKLUB - mobilne
zajęcia z robotyki i
programowania dla dzieci

Rozwijanie u dzieci pasji do programowania
poprzez uruchomienie mobilnego klubu małego
programisty.

Promocja kulinarnch pasji mieszkańców poprzez
organizacj cyklu zajęć kulinarnych dla dorsłych i
dzieci.
Pierwsza Pomoc - Umiem
Przeprowadzenie szkoleń dla mieszkańców z
więc Pomagam
zakresu pierwszej pomocy
Promocja pasji muzycznej mieszkańców terenu LGD
Białe Ługi poprzez cykl warsztatów tanecznych i
Tanecznym krokiem z
wokalnych oraz przygotowanie choreografii do
podwórka do telewizji
prezentacji talentów taneczno-muzycznych na skalę
ogólnopolską w mediach.
Wsparcie realizacji pasji mieszkańców poprzez
organizację warsztatów rękodzieła ekologicznego
Rękodzieło – nasza pasja
dla mieszkańców i turystów z terenu LGD Białe
Ługi.
Zagotowani z pasji.

Wnioskowana
kwota wsparcia

Nazwa, adres Wnioskodawcy

14 790,00

Lokalna Organizacja Ochrony
Kultury - LOOK

14 966,00

Ochotnicza Straż Pożarna w
Daleszycach

15 000,00

14 800,00
10 000,00

Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Promocji Wsi „Razem
dla Widełek”
STOWARZYSZENIE NA
RZECZ ROZWOJU WSI
BORKÓW I NIE TYLKO
Ochotnicza Straż Pożarna w
Maleszowej,

14 950,00

STOWARZYSZENIE DOLINA
PIASTOWSKA „WRĘBÓW” W
REMBOWIE,

6 598,00

Stowarzyszenie Wspierające
Rozwój Wsi Grabowiec

9-1/2019/G

Celem grantu jest podniesienie poziomu wiedzy
pasjonatów - członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu LGD Białe Ługi poprzez
uczestnictwo 135 osób w 9 szkoleniach z 3 różnych
tematów, w przeciągu 6 miesięcy.
Szkolimy się, bo
Celem projektu jest kultywowanie tradycji
pomaganie i ratowanie to
strażackich ziemi świętokrzyskiej poprzez rozwijanie
nasza strażacka pasja.
pasji pożarniczej i umożliwienie mieszkańcom wsi,
należącym do OSP realizacji tych pasji poprzez
udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa
przedmedycznego, ceremoniału pożarniczego i
pożarniczych.

15 000,00

Piotr Sokól

10-1/2019/G

Celem grantu jest podniesienie poziomu wiedzy
pasjonatów - członków Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu LGD Białe Ługi poprzez
uczestnictwo 135 osób w 9 szkoleniach z 3 różnych
Szkolimy się w gminie
tematów, w przeciągu 6 miesięcy.
Chmielnik, Pierzchnica i
Celem projektu jest kultywowanie tradycji
Szydłów, bo pomaganie i
strażackich ziemi świętokrzyskiej poprzez rozwijanie
ratowanie to nasza
pasji pożarniczej i umożliwienie mieszkańcom wsi,
strażacka pasja.
należącym do OSP realizacji tych pasji poprzez
udział w szkoleniach z zakresu ratownictwa
przedmedycznego, ceremoniału pożarniczego i
pożarniczych.

15 000,00

Piotr Sokól

7-1/2019/G

8-1/2019/G

11-1/2019/G

Tańcowała igła z nitką

12-1/2019/G

„LUDZIE Z PASJĄ NA
OBSZARZE LGD
„BIAŁE ŁUGI”

13-1/2019/G

15-1/2019/G

"Działania promujące
pasje mieszkańców"
Smaki tradycji - rozwój
pasji mieszkańców oraz
rozwój i promocja obszaru
z wykorzystaniem
zasobów dziedzictwa
kulturowego

•Rozwój i promocja pasji wokalnych, tanecznych,
krawieckich i kulinarnych mieszkańców Brzezin.
•Organizacja warsztatów tanecznych, wokalnych,
krawieckich.
•Organizacja międzypokoleniowego festynu „ Mam
talent i nie zawaham się go użyć ! ”
dla mieszkańców Brzezin , na którym zostaną
zaprezentowane efekty warsztatów tanecznych,
wokalnych i krawieckich.
•Przygotowanie pokazów tanecznych, wokalnych i
strojów na festyn:
•Rozwój i integracja członków Koła Gospodyń
Wiejskich w Brzezinach poprzez wspólne działania:
szycie regionalnych strojów, organizację festynu,
przygotowanie wypieków
i potraw na festyn.
Celem grantu jest podjęcie działań promujących
pasje mieszkańców gminy Chmielnik poprzez
organizację (stacjonarnych i wyjazdowych) spotkań
z ludźmi dla których pasja stała się sposobem na
życie
Promowanie pasji mieszkańców Celin i okolicznych
miejscowości
Promowanie pasji mieszkańców, promowanie
regionu jak również integracja oraz aktywizacja
lokalnej społeczności, kultywowanie tradycji i
dziedzictwa lokalnego

15 000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w
Brzezinach

14 990,00

Stanisław Żelichowski

15 000,00

Stowarzyszenie "Nasze Celiny"

15 000,00

Koło Gospodyń Wiejskich w
Wiązownicy Małej

14 996,57

Jakub Chudzik

16-1/2019/G

Celem grantu jest rozpowszechnienie oraz promocja
pasji pszczelarstwa poprzez przepropwadznie
czterech warsztatów dla setki dzieci i młodzieży,
które w interesujący sposób przybliżą im
Tajemniczy Świat Pszczół podstawowe informacje na tematy takie jak: czym są
pszczoły i jaką funkcję pełnią w naszym środowisku,
gdzie i w jaki sposób żyją, co produkują, dlaczego są
tak ważne w procesie produkcji żywności czy
pszczoły są niebezpieczne, itp.

17-1/2019/G

Pasje mieszkańców miasta
i gminy Chmielnik naszą
siłą.

Promowanie pasji mieszkańców w gminie
Chmielnik poprzez organizację warsztatów
fotograficznych
i kulinarnych.

15 000,00

Towarzystwo Miłośników Ziemi
Chmielnickiej

Pasja jest w nas.

Celem niniejszego projektu jest 7 miesięczna
aktywizacja mieszkańców poprzez zorganizowanie 2
wydarzeń promujących pasje mieszkańców dla 90
mieszkańców i turystów z terenu LGD Białe Ługi, a
w szczególności dla mieszkańców Gminy Chmielnik.

15 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w
Śladkowie Małym

14 287,90

Ochotnicza Straż Pożarna w
Korytnicy

14 975,00

Bogumiła Czerwiec

12 000,00

Danuta Sojda

12 000,00

Radosław Sroka

18-1/2019/G

19-1/2019/G

20-1/2019/G

21-1/2019/G

23-1/2019/G

Celem projektu jest rozwijanie pasji kulinarnych
mieszkańców Korytnicy poprzez przeprowadzenie
warsztatów kulinarnych, dietetycznych i
edukacyjnych oraz stworzenie miejsca do realizacji
pasji pn. "Kuchnia obfitości", w którym te pasje będą
mogły być realizowane i rozwijane.
Głównym celem grantu jest rozwijanie pasji gry w
Mistrzowie szachownicy
szachy społeczności lokalnej.
Kuchnia pełna obfitości
jako miejsce rozwijania
pasji mieszkańców
Korytnicy

PROPAGOWANIE WŚRÓD DZIECI,
KSIĄŻKA TO MAGIA –
MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH PASJI
ROZWIJAMY PASJE
CZYTELNICTWA POPRZEZ WARSZTATY
CZYTELNICTWA W
CZYTELNICZE, UTWORZENIE KĄCIKA
GMINIE PIERZCHNICA CZYTELNICZEGO DLA DZIECI ORAZ KLUBU
CZYTELNIKA „KSIĄŻKA TO MAGIA”.

Pasjonaci muzyki na start
w gminie Pierzchnica

Propagowanie wśród dzieci i młodzieży muzyki
wykonywanej samodzielnie, doskonalenie
umiejętności śpiewania i grania na instrumentach
perkusyjnych i strunowych. Integrowanie grupy,
zapoznanie z teorią muzyki i rozmiłowanie
uczestników w wykonywanej muzyce.

24-1/2019/G

25-1/2019/G

26-1/2019/G

27-1/2019/G

28-1/2019/G

29-1/2019/G

30-1/2019/G

31-1/2019/G

32-1/2019/G

33-1/2019/G

34-1/2019/G

Propagowanie wśród dzieci i dorosłych pasji
śpiewania, kultywowania tradycji i zamiłowania do
„NASZĄ PASJA JEST
strojów ludowych. Pobudzenie aktywności
ŚPIEWANIE I LUDOWE
społecznej mieszkańców wsi Śladków Duży,
UBRANIE – W
popularyzacja wartości ludowych oraz zwiększenie
ŚLADKOWIE DUŻYM”
rozwoju kulturalnego społeczeństwa lokalnego.
Budowanie wizerunku gminy, jako miejsca
atrakcyjnego dla mieszkańców i turystów.
Propagowanie wśród dzieci i dorosłych pasji
„LOKALNIE,
gotowania, zdrowego stylu życia oraz popularyzacja
REGIONALNIE I
wartości ludowych. Pobudzenie aktywności
TRADYCYJNIE – MOJĄ
społecznej mieszkańców wsi Śladków Duży oraz
PASJĄ GOTOWANIE”
zwiększenie rozwoju kulturalnego społeczeństwa
lokalnego.
Celem projektu jest rozmiłowanie lokalnej
społeczności w aktywności fizycznej. Pokazanie, jak
Biegi Leśne w Czernicy
mądrze pokierować swoimi treningami i rozwijać
2020 r.
swoje umiejętności krok po kroku. Uświadomienie,
że aktywność fizyczna i wiedza o samym sobie jest
najcenniejszym kapitałem.
Celem projektu jest rozwijanie pasji poprzez udział
grupy osób w obozie treningowym a następnie
Korona Białych Ług
ukończenie 4 biegów na terenie obszaru Lokalnej
Grupy Działania
WSPARCIE REALIZACJI PASJI SPORTOWYCH
ĆWICZ Z PASJĄ .
MIESZKAŃCÓW GMINY STASZÓW POPRZEZ
WARSZTATY
ORGANIZACJĘ SZEŚCIU BEZPŁATNYCH
SPORTOWO WARSZTATÓW SPORTOWO –
REKREACYJNE
REKREACYJNYCH.
„STASZOWSKIE
WARSZTATY
Celem grantu jest rozwijanie pasji mieszkańców
TANECZNE czyli
poprzez organizację dla mieszkańców miasta i
ROZWIJAMY PASJE
gminy Staszów bezpłatnych warsztatów tanecznych.
MIESZKAŃCÓW”
AKTYWNI
Zorganizowanie czasu wolnego dla mieszkańców z
MIESZKAŃCYterenu działania KGW,poprzez wprowadzanie
ROZBUDZAMY WIEŚ
różnych form aktywności,oraz rozbudzanie pasji i
DO DZIAŁANIA
zainteresowań .
„NASZE PASJE – TO
1. Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i
ŻYCIE DALESZAN PO zamiłowania do historii dawnego miasta Daleszyce,
UZYSKANIU PRAW
2. Troska o zachowanie i rozwój dziedzictwa
MIEJSKICH W 1569
kulturowego oraz historii Daleszyc,
ROKU”.
3. Powołanie i promocja „Bractwa Daleszan”
Celem grantu jest pobudzenie pasji malarskiej
wśród 10 uczestników warsztatów malarskich oraz
Piękno terenu LGD Białe
pobudzenie aktywności, zintegrowanie i
Ługi utrwalone w katalogu.
wypromowanie ludowych, lokalnych artystów
poprzez wydanie 200 sztuk katalogu
Rozwijanie pasji tańca towarzyskiego poprzez
udoskonalanie swoich umiejętności na warsztatach
Roztańczone gospodynie
tanecznych z profesjonalnym instruktorem nauki
tańca.
Zorganizowanie działań informujących o pasjach
Aktywność i Tradycja
mieszkańców Smerdyny, jakimi są: zdrowy i
aktywny styl życia oraz kultywowanie tradycji.

12 000,00

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH ŚLADKÓW DUŻY

12 000,00

Agnieszka Głuszek

15 000,00

Staszowskie Towarzystwo
Amatorów Rekreacji i Sportu
„Ruch – Sprawność – Zdrowie” STARIS

15 000,00

Anna Pawlik

15 000,00

STOWARZYSZENIE
„CENTRUM” SPORT I
REKREACJA

15 000,00

Benita Kubik

13 265,00

KGW Czerwona Malina w
Kiełczynie

14951,10

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi
Daleszyckiej

15 000,00

Danuta Gratka

14 408,00

Koło Gospodyń Wiejskich w
Woli Wiśniowskiej

9 091,00

Koło Gospodyń Wiejskich w
Smerdynie

35-1/2019/G

Ogrody marzeń

Przeprowadzenie cyklu spotkań – warsztatów
dotyczących prawidłowego zakładania i
pielęgnowania przydomowych ogrodów i ogródków.

11 340,00

Stowarzyszenie Aktywna Kraina

36-1/2019/G

"KULINARNE
WARSZTATY W
WYKONANIU
DRUHÓW OSP
CZAJKÓWPROMOWANIE
LOKALNEGO
ŚRODOWISKA"

Celem w ramach prowadzonego programu będzie
promowanie różnych wypieków pieczywa przy
nadzorze piekarzy oraz potraw regionalnych z mięsa,
będą prowadzone warsztaty oraz festyn wraz z
darmowym poczęstunkiem.

11 664,50

Ochotnicza Straż Pożarna w
Czajkowie

Celem w ramach prowadzonego programu będzie
"SMAKI DZIECIŃSTWA promowanie różnych smaków naszego dzieciństwa
MIESZKAŃCÓW WSI tj; soków z naturalnych owoców i warzyw, przeciery,
CZAJKÓW
musy, desery, wypieki, potrway, które będą
POŁUDNIOWY"
przygotowywane przez KGW, będą prowadzone
warsztaty kulinarne i festyn

11 590,00

Koło Gospodyń Wiejskich w
Czajkowie Południowym

37-1/2019/G

38-1/2019/G

GRANT MA NA CELU ROZWIJANIE PASJI
KULINARNYCH MIESZKAŃCÓW POPRZEZ
STWORZENIE I WYPOSAŻENIE KĄCIKA
KULINARNEGO ORAZ EDUKACJĘ I
„SMACZNIE, ZDROWO,
PROMOWANIE ZDROWYCH NAWYKÓW
KOLOROWO”
ŻYWIENIOWYCH. EFEKTEM GRANTU BĘDZIE
WYKORZYSTANIE ZDOBYTEJ WIEDZY W
PRAKTYCE PODCZAS WSPÓLNEGO
GOTOWANIA.

15 000,00

KOŁO GOSPODYŃ
WIEJSKICH „KOZAKI” W
GRZYBOWIE

Stowarzyszenie Inicjatyw
Twórczych "Talent"

39-1/2019/G

Moja pasja. Realizacja
działań wspierających
pasje mieszkańców
regionu poprzez
organizację warsztatów,
spotkań, konkursów z
wykorzystaniem
dziedzictwa lokalnego
LGD "Białe Ługi"

Cel główny: Wsparcie mieszkańców LGD" "Białe
Ługi" w rozwijaniu i promocji ich pasji poprzez
warsztatów, spotkań, konkursów.

8 400,00

41-1/2019/G

,,Przez śpiew do
wspólnoty”

Impreza koncertowa

11 600,00

Wsparcie realizacji pasji mieszkańców i turystów

15 000,00

Koło Gospodyń Wiejskich
Pęcławice

Celem projektu jest organizacja i zapewnienie
mieszkańcom obszaru LGD, w tym w szczególności
mieszkańcom Gminy Raków różnorodnych działań
rozwijających talenty, zainteresowania i pasje
uczestników.

11 600,00

GMINNE TOWARZYSTWO
SPORTOWE W RAKOWIE

Celem grantu jest edukacja sportowa i rozwijanie
aktywności ruchowej dzieci z terenów wiejskich
poprzez organizację warsztatów z zakresu
gimnastyki i akrobatyki także przy wykorzystaniu
terenów naturalnych LGD.

15 000,00

Stowarzyszenie AKTYWNIKORAB

42-1/2019/G

43-1/2019/G

44-1/2019/G

Zdrowy tryb życia naszą
pasją
Rakowska akademia
talentów –
zagospodarowanie czasu
wolnego mieszkańcom
gminy Raków.
MOC JEST W NAS –
PROMOCJA
AKTYWNOŚCI
RUCHOWEJ POPRZEZ
ORGANIZACJĘ
WARSZTATÓW DLA
DZIECI Z ZAKRESU
GIMNASTYKI I
AKROBATYKI W SALI
GIMNASTYCZNEJ I W
TERENIE,
ZAKOŃCZONYCH
FINAŁOWYM
POKAZEM
UMIEJĘTNOŚCI

Parafia Rzymskokatolicka p.w.
WNMP Koniemłoty

