
                                                                        

 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania 

 „Region Włoszczowski” za rok 2019 

I. UCHWAŁY ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

Data Uchwały Numer 
Uchwały 

Temat Uchwały 

29.03.2019r.  
1/2019 Uchwała w sprawie nabycia 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

29.03.2019r. 
2/2019 Uchwała w sprawie sprawozdania 

finansowego za rok 2018 

29.03.2019r. 
3/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

zmian w „Regulaminie 

Zatrudnienia i Wynagradzania 

pracowników Lokalnej Grupy 

Działania „Region 

Włoszczowski” 

29.03.2019r. 
4/2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu grantowego z zakresu 

przedsięwzięcia „Poznajemy 

obszar naszego LGD” 

29.03.2019r. 
5/2019 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Projektu własnego „Integracja i 

aktywizacja organizacji 

pozarządowych” 

29.03.2019r. 
6/2019 Uchwała w sprawie utraty  

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

08.05.2019r. 
7/2019 Uchwała w sprawie zmian 

Lokalnej Strategii  



08.05.2019r. 
8/2019 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 1/2019/G 

02.08.2019r. 
9/2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu z zakresu 

przedsięwzięcia „Podejmowanie 

działalności gospodarczej” 

02.08.2019r. 
10/2019 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu z zakresu 

przedsięwzięcia „Podejmowanie 

działalności gospodarczej przez 

osoby do 29 roku życia” 

18.10.2019r. 
11/2019 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 1/2019 

18.10.2019r. 
12/2019 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 2/2019 

18.10.2019r. 
13/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 

18.10.2019r. 
14/2019 Uchwała w sprawie nabycia 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

18.10.2019r. 
15/2019 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

22.11.2019r. 
16/2019 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 

22.11.2019r. 
17/2019 Uchwała w sprawie nabycia 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

 

 

 

II. POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

 

Numer 

Uchwały   

Data 

posiedzenia   
Przedmiot posiedzenia 

1/2019 03.04.2019r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 1/2019/W 



2/2019 03.04.2019r. Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej 

3/2019 03.04.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronności członków 

Rady do wyboru operacji „Rozwój działalności „Zastava 

Bistro” poprzez rozbudowę lokalu gastronomicznego”, złożonej 

przez: Firma Handlowo usługowa Radosław Plebanek ul. 

Kilińskiego 40 29-100 Włoszczowa w Konkursie 1/2017 

4/2019 03.04.2019r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej 

5/2019 03.04.2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji: „Rozwój działalności „Zastava Bistro” poprzez 

rozbudowę lokalu gastronomicznego”, złożonej przez: Firma 

Handlowo usługowa Radosław Plebanek ul. Kilińskiego 40 29-

100 Włoszczowa w Konkursie 1/2017 

6/2019 03.04.2019r. 
Uchwała opiniująca zmiany operacji proponowane przez 

beneficjenta 

7/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 1/2019/G 

8/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2019/G 

9/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w konkursie 1/2019/G 

10/2019 18.06.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie 1/2019/G 

11/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

12/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

13/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

14/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

15/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

16/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

17/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

18/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

19/2019 18.06.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019/G 

20/2019 18.06.2019r. Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 



uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019/G 

21/2019 20.08.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronności członków 

Rady do wyboru operacji „Opracowanie i wdrożenie 

innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla procesu 

regeneracji sprężarek dla silników pojazdów mechanicznych”, 

złożonej przez: Marek Zasada Diesel Gaz Serwis Amelin 38 97-

500 Radomsko w Konkursie 1/2017 

22/2019 20.08.2019r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej 

23/2019 20.08.2019r. 

Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji: „Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań 

technologicznych dla procesu regeneracji sprężarek dla silników 

pojazdów mechanicznych”, złożonej przez: Marek Zasada 

Diesel Gaz Serwis Amelin 38 97-500 Radomsko w Konkursie 

1/2017 

24/2019 20.08.2019r. 
Uchwala opiniująca zmiany operacji proponowane przez 

beneficjenta 

25/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 1/2019 

26/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2019 

27/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 1/2019 

28/2019 28.11.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie 1/2019 

29/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

30/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

31/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

32/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

33/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

34/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

35/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie operacji oraz określenie kwoty pomocy w 

Konkursie 1/2019 

36/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 



37/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

38/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

39/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

40/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

41/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

42/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2019 

43/2019 28.11.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019 

44/2019 28.11.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji niewybranych do 

wsparcia, które w wyniku dokonanej oceny nie uzyskały 

określonej w kryteriach wyboru minimalnej liczby punktów w 

konkursie 1/2019 

45/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 2/2019 

46/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 2/2019 

47/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 2/2019 

48/2019 28.11.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie /2019 

49/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2019 

50/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2019 

51/2019 28.11.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 2/2019 

52/2019 28.11.2019r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach konkursu nr 2/2019 

 

 

 

III. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 



Numer  Data  TEMAT  

1/2019 30.06.2019r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia z działalności Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” za rok 2018 

2/2019 30.05.2019r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” za rok 2018 

3/2019 30.05.2019r. 
Uchwała w sprawie absolutorium dla CZŁONKÓW Zarządu LGD 

za rok 2018 

4/2019 30.05.2019r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu w sprawie ewaluacji 

strategii 

5/2019 30.05.2019r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia raportu w sprawie ewaluacji 

strategii 

6/2019 6.12.2019r. Uchwała w sprawie liczebności Rady LGD 

7/2019 6.12.2019r. 
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 

Stowarzyszenia za lata 2015-2019 

8/2019 6.12.2019r. Uchwała w sprawie trybu przeprowadzania wyborów władz LGD 

9/2019 6.12.2019r. Uchwała w sprawie wyboru Zarządu LGD „Region Włoszczowski” 

10/2019 6.12.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru członków Rady Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” 

11/2019 6.12.2019r. 
Uchwała w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej LGD „Region 

Włoszczowski” 

 

 

 

IV. POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

Data  TEMAT  

21.05.2019r. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za rok 2018 



25.11.2019r. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za lata 2016-2019 

 

 

 

V.  UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI”             

W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH 

Data Cel Miejsce 

15.02.2019 
Ochrona danych osobowych w firmach i 

instytucjach 
Morawica 

15.03.2019r. 

"Dokumentowanie prawa do świadczeń 

krótkoterminowych przez pracodawców i 

świadczeniobiorców. Obsługa elektronicznego 

zwolnienia e-ZLA" 

Kielce 

12.04.2019r. 

Świadczenia krótkoterminowe za szczególnym 

uwzględnieniem e-ZLA oraz zasiłków 

macierzyńskich" 

Kielce 

03.04.2019 

 
 

Kurs "Specjalista ds. kadr i płac" Częstochowa 

28.06.2019 
Konferencja – szkolenie dotyczące bieżących 

zagadnień z zakresu wdrażania LSR przez LGD 
Kielce 

28.08.2019 

Szkolenie "Sprawozdanie finansowe PES i PS 

zgodnie z załącznikiem 6 ustawy o 

rachunkowości" 

Włoszczowa 

28.08.2019 
"Kadry i płace w NGO zmiany w Kodeksie 

Pracy" 
Włoszczowa 

24.08.2019 

 

"Kur języka angielskiego na poziomie A1 oraz 

A2" 
Kielce 

30.08.2019 Kurs rachunkowości "Technik rachunkowości" Kielce 

04.09.2019 

"Akademia Eksportera-aspekty finansowe w 

obrocie międzynarodowym w tym 

finansowanie i zabezpieczane oraz podatki i cła 

w eksporcie" 

Kielce 

19.09.2019 Pierwsza pomoc przedmedyczna Włoszczowa 

30.09.2019-

02.10.2019 

„Leader dziś i jutro - Konferencja 

podsumowująca wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy po 

roku 2021.” 

Mąchocice Kapitulne 

11.12.2019r. 

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe, 

dotyczące bieżących zagadnień z zakresu 

wdrażania LSR przez LGD 

Kielce 

18.12.2019r. Przeprowadzenie ewaluacji związanych z LSR Warszawa 

 

 



 

 

VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla członków Rady, Zarządu: 

 

 
13.01.2018r. Szkolenie z zakresu procedury oceny oraz 

wyboru projektów w ramach PROW na lata 

2014-2020 

Ustroń 

 

 

 

VII. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla potencjalnych beneficjentów: 

 

Lp. Data Miejsce Zakres 

1 

07.05.2019r. 

Gmina Moskorzew 

Spotkanie informacyjne i dyżur 

pracownika Biur LGD w związku z 

konkursem grantowym 1/2019/G 

„Poznajemy obszar naszego LGD” 

2 Gmina Radków 

3 Silniczka  

4 

09.05.2019r. 

Gmina Gidle 

5 
Gmina Kobiele 

Wielkie 

6 13.05.2019r. Gmina Kluczewsko 

7 

14.05.2019r. 

Gmina Radomsko 

8 Gmina Ładzice 

9 15.05.2019r. DK Włoszczowa 

10 

16.05.2019r. 

Urząd Miasta i 

Gminy w Koniecpolu 

11 
Gminna Biblioteka w 

Seceminie 

12 

24.09.2019r. 

Gmina Radków Spotkanie informacyjne i dyżur 

pracownika Biur LGD w związku z 

konkursem 1/2019 „Podejmowanie 

działalności gospodarczej” 

Oraz Konkursem 2/2019 

„Podejmowanie działalności 

gospodarczej przez osoby w wieku do 

29 lat” 

13 Gmina Moskorzew 

14 

26.09.2019r. 

Urząd Miasta i 

Gminy w Koniecpolu 

15 
Gminna Biblioteka w 

Seceminie 



16 

27.09.2019r. 

Gmina Gidle 

17 
GOK Kobiele 

Wielkie 

18 03.10.2019r. DK Włoszczowa 

19 

08.10.2019r. 

Gmina Radomsko 

20 Wola Jedlińska 

21 09.10.2019r. Gmina Kluczewsko 

22 10.10.2019r. Silniczka 

23 03.10.2019r. DK we Włoszczowie 
Spotkanie grupy defaworyzowanej 

(osoby fizyczne do 29 roku życia) 

24 15.10.2019r. DK we Włoszczowie 
Szkolenie potencjalnych 

beneficjentów 

25 09.10.2019r. Biuro LGD „Region 

Włoszczowski” 

Włoszczowa 

Indywidualne Konsultacje w zakresie 

biznesplanów z księgową 
26 15.10.2019r. 

27 10.12.2019r. 

Kluczewsko 

Moskorzew 

Radków Harmonogram spotkań informacyjno 

- konsultacyjnych w poszczególnych 

Gminach LGD „Region Włoszczowski” 

na temat „Rozwój Lokalny Kierowany 

przez Społeczność szansą na rozwój 

regionu i aktywizację mieszkańców 

28 12.12.2019r. 
Koniecpol 

Secemin 

29 13.12.2019r. 

Ładzice 

Radomsko 

Gidle 

Kobiele Wielkie 

 

 

VIII. UDZIAŁ W TARGACH ORAZ IMPREZACH ORGANIZOWANYCH I 

WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

Lp. DATA Tytuł wydarzenia OPIS   

1 25 stycznia 2019r. 

Gala „Lider aktywności 

gospodarczej regionu 

włoszczowskiego” 

Impreza zrealizowana w ramach projektu 

własnego 

 07.03.2019r. XVII Forum Kobiet 
LGD było jednym z organizatorów XVI 

Forum Kobiet. 

 13.04.2019r. Kiermasz Wielkanocny 

LGD było jednym z organizatorów 

Kiermaszu świątecznego, którego celem 

była aktywizacja i zaangażowanie Kół 

Gospodyń Wiejskich, Stowarzyszeń i 

indywidualnych wytwórców w prezentację 

produktów związanych z tradycjami i 



zwyczajami Świąt Wielkanocnych. 

 
maj – 

czerwiec.2019r. 
Warsztaty Kulinarne 

LGD było organizatorem wydarzenie 

realizowane w ramach realizacji projektu 

współpracy „Marsz po zdrowie” 

 01.06.2019r. Rajd Nordic Walking w Żytnie  

LGD było organizatorem wydarzenie 

realizowane w ramach realizacji projektu 

współpracy „Marsz po zdrowie” 

 16.07.2019r. 80-lecie OSP w Żelisławicach 
Przedstawiciel LGD reprezentował LGD na 

wydarzeniu 

 09.09.2019r. Dożynki Gminne w Żytnie 
LGD „Region Włoszczowski” zaprezentowała 

swoją ofertę  

 10.11.2019r. 
VIII Powiatowy Bieg 

Niepodległości 

LGD „Region Włoszczowski” 

Organizator Biegu Niepodległości 

 29-30.11.2019r. 

XI Międzynarodowe Targi 

Turystyki Wiejskiej i Agrotury-

styki AGROTRAVEL 2019 

Przedstawiciele LGD udzielali informacji o 

atrakcjach czekających  na turystów na 

terenie  naszego LGD 

 

 

 

VIII. REALIZACJA INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

 

Międzynarodowy projekt współpracy  "Kreator 

Przedsiębiorczości” 
 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski” od dnia 10 lipca 2018r. realizuje 

międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” jest również grupą 

koordynującą całość działań projektowych. Wartość całego projektu wynosi 2 971 658 zł. a 

wartość części realizowanej przez LGD „Region Włoszczowski” wynosi 328 074 zł. Celem 

projektu , w którym uczestniczy 21 Lokalnych Grup Działania, jest promowanie lokalnej 

przedsiębiorczości , poprzez kreowanie warunków do powstawania stabilnych 

mikroprzedsiębiorstw i podmiotów ekonomii społecznej, wspieranie istniejących firm oraz 

kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu, LGD 

„Region Włoszczowski” realizuje działania w dwóch panelach: 

 

1. Laboratorium Przedsiębiorczości 

2. Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 

Na dzień dzisiejszy zostały już zrealizowane wszystkie działania w ramach panelu  

Laboratorium Przedsiębiorczości , które  skierowane były do uczniów klas 4-8 szkół 

podstawowych oraz wygaszanych gimnazjów, mających swoją siedzibę na terenie działania 

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”. Zrealizowano: 

-  drużynowy konkurs wiedzy z przedsiębiorczości – „ABC ekonomii” , zorganizowany 

we współpracy ze Świętokrzyskim Związkiem Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Konkurs 



zakończył się  wyjazdem 20 uczestników na 10 dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy 

nad morzem  Bałtyckim w sierpniu 2018r.; 

- 4 warsztaty z przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży, których celem było motywowanie 

dzieci i młodzieży do działania na rzecz społeczności lokalnej, pracy w grupie oraz 

zapoznanie uczestników z zagadnieniami z dziedziny ekonomii. 

- indywidualny konkurs wiedzy z przedsiębiorczości dla dzieci i młodzieży  – „ ABC 

przedsiębiorczości”- zakończony wyjazdem 20 dzieci na 10 dniowy obóz szkoleniowo-

wypoczynkowy nad morzem – realizacja w  czerwcu 2019r. Podczas trwania obozów  w roku 

2018 i 2019 realizowano  60 godzinny  program szkoleniowy  z zakresu przedsiębiorczości,  

jak również zajęcia rekreacyjne nad morzem, gry terenowe, dyskoteki oraz zajęcia sportowe.  

 

W ramach pobytu zorganizowano dla dzieci 2 wycieczki: po Wyspie Wolin oraz Kołobrzegu.; 

- szkolenie dla 15 nauczycieli z prowadzenia gier strategicznych - każda szkoła, której 

nauczyciel wziął udział w szkoleniu, posiada  do dyspozycji szkoły nielimitowany, bezpłatny 

dostęp do symulacyjnej gry decyzyjnej on-line, na okres 2 lat. 

- warsztaty dla 40 dzieci z gier strategicznych, które wyłoniły 15 najlepszych uczestników. 

 

Nagrodą dla nich był wyjazd na 7 dni na Słowację ( zrealizowano w roku 2019). W ramach 

pobytu uczestnikom zapewniono bezpłatny dostęp do sprzętu narciarskiego, fachową opiekę 

instruktora oraz wyciąg na stok narciarski. W trakcie popołudniowych zajęć dzieci 

uczestniczyły w przygotowanych dla nich atrakcjach: wyjazd do Aquaparku i na kręgielnię w 

miejscowości Preszów, zwiedzanie Muzeum Techniki, wspólna zabawa podczas dyskotek, 

gier planszowych i projekcji filmów. 

W celu stworzenia Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości LGD zrealizowała 

następujące działania: 

1. Remont pomieszczeń w celu dostosowania ich do potrzeb LCWP. 

2. Budowa - utwardzenie parkingu. 

3. Zakup wyposażenia pomieszczeń LCWP: biurka, szafa, regały oraz zakup urządzeń 

biurowych: 

- 2 komputery z monitorami i klawiaturą oraz laptop - wraz z oprogramowaniem; 

- urządzenie wielofunkcyjne + tonery; 

- niszczarka; 

- 2 telefony bezprzewodowe; 

- ekspres do parzenia kawy. 

W ramach swojej działalności Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości prowadziło 

działania obejmujące osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej. 

 

Zrealizowano: 

-  60 godzinne szkolenie z zakresu prowadzenia firmy i przygotowania biznesplanu oraz 

doradztwo indywidualne dla 15 osób, przeprowadzone przez doradcę zawodowego . Celem 

szkolenia było wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności w zakresie zakładania i 

prowadzenia działalności gospodarczej tj. aspektów prawnych (podstaw prawnych 

prowadzenia działalności gospodarczej, form organizacyjnych działalności gospodarczej, 

źródeł pozyskiwania informacji gospodarczej, rejestracji firmy w centralnej ewidencji i 

informacji o działalności gospodarczej), aspektów ekonomicznych działalności gospodarczej 

(podatków w działalności gospodarczej, wyboru formy opodatkowania, rozliczeń z ZUS) oraz 

tworzenia wizerunku przedsiębiorstwa. Uczestnicy na zakończenie otrzymali zaświadczenie o 

ukończeniu szkolenia. 

- od miesiąca  sierpnia 2018r. prowadzone jest bezpłatne doradztwo prawne oraz 

świadczone są usługi księgowe dla przedsiębiorców oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej. 



Łącznie do końca projektu zostanie udzielonych 690 godzin doradztwa,  z  czego 575 godzin 

doradztwa  i usług księgowych i 115 godzin doradztwa prawnego. 

  

W ramach działań LCWP odbyły się 3 wyjazdy studyjne:  

- do Poronina dla przedsiębiorców i członków organizacji pozarządowych., którego celem  

było zapoznanie się ze sposobami rozwijania przedsiębiorczości na odwiedzanym obszarze. 

Uczestnicy wizyty mieli okazję wymienić się doświadczeniami z lokalnymi przedsiębiorcami 

oraz organizacjami. Przedstawiciele naszego regionu mogli w sposób bezpośredni nawiązać 

nowe kontakty biznesowe. 

- do Opola Lubelskiego  dla  osób  zainteresowanych  założeniem własnej działalności 

gospodarczej. Wizyta miała na celu zapoznanie się z produktami turystycznymi oraz różnymi 

formami i zakresem prowadzonych działalności gospodarczych, na terenie obszaru działania 

naszego Partnera. 

-  wyjazd przedsiębiorców  do miejscowości Preszów  w Słowacji. Najważniejszym celem 

wyjazdu było  nawiązanie kontaktów biznesowych i porównanie działalności  gospodarczych 

prowadzonych na terenie LGD „Region Włoszczowski” oraz  słowackiego Partnera - LGD 

BACHUREŃ . 

 

 

 

Projekt współpracy – Marsz po zdrowie 

Lokalna  Grupa  Działania „Region Włoszczowski”  w partnerstwie  z 7  Grupami z 

województwa świętokrzyskiego od dnia 1 kwietnia 2019r. realizuje  projekt współpracy pn. 

„Marsz po zdrowie”, który zakłada wytyczenie oraz oznakowanie tras do uprawiania nordic 

walking wraz z przeszkoleniem instruktorów oraz  przeprowadzenie szerokiej kampanii 

promocyjnej.  Projekt przewiduje zwiększenie mody na aktywne spędzanie wolnego czasu 

przez mieszkańców obszaru  LSR, podniesienie jakości zajęć rekreacyjnych oraz promocję 

turystyczną obszaru. Wytyczone trasy będą wykorzystywane nie tylko do uprawiania nordic 

walking, ale także jako ścieżki biegowe, rowerowe.  Ciągle rosnący popyt na zdrowy styl 

życia pozwoli na  efektywniejsze wykorzystanie powstałego parku.   Poprzez realizację tej 

operacji beneficjenci korzystający  z powstałej infrastruktury, będą mogli podziwiać walory 

turystyczne znajdujące się na  obszarze LGD. W ramach projektu zostaną również wydane 

przewodniki oraz mapniki dotyczące wyznaczonych tras. Powstaną interaktywne mapy 

projektu z elektronicznymi wersjami wytyczonych tras, które będzie można ściągnąć na 

smartfony. 

W ramach realizacji zdania dnia 1 czerwca 2019r. w Żytnie odbył się  Rajd inauguracyjny 

całego projektu, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy projektu „Marsz po zdrowie”. 

 W miesiącach maj/czerwiec  zostały  przeprowadzone warsztaty kulinarne  obejmujące:  

- zajęcia grupowe w postaci prelekcji z dietetykiem na temat zdrowego odżywiania dla 48 

osób 

-  analiza składu ciała  dla 24 osób 

 - praktyczne warsztaty kulinarne dla 24 osób. 

Warsztaty kulinarne skierowane były  do członków organizacji pozarządowych, osób 

prowadzących gospodarstwa agroturystyczne, działalności gospodarczych o profilu 



turystycznym i/lub gastronomicznym jak również do młodzieży, którzy zamieszkują na 

obszarze Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski”.  

Z końcem września 2019r. zostały ukończone prace polegające na budowie Parku Nordic 

Walking w Koniecpolu. W ramach Parku wytyczono i oznakowano 3 trasy o łącznej 

szacunkowej długości 30 kilometrów (5, 10 i 15km). Park otrzymał także Certyfikat Tras 

Polskiej Federacji Nordic Walking. 

 

 

PROJEKTY WŁASNE 

 

 

1. „Pobudzamy aktywność gospodarczą mieszkańców obszaru LGD” 

 

Data podpisania umowy: 19.11.2018 r. 

Kwota całego projektu: 55 739,22 zł 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Opis operacji: Projekt zakładał organizację 2 wydarzeń, pobudzających aktywność 

gospodarczą mieszkańców z obszaru LGD. 

Pierwsze wydarzenie to: Konkurs „Lider aktywności gospodarczej regionu 

włoszczowskiego”. Konkurs był skierowany do mieszkańców obszaru, którzy dzięki dotacji z 

LGD „Region Włoszczowski” założyli działalność gospodarczą. Do Konkursu przystąpiło 10 

uczestników.  

Do realizacji pozostał Konkurs: „ Przyjaciel biznesu lokalnego”, skierowany do organizacji 

pozarządowych  

Projekt nie został zakończony. Planowany termin zakończenia 2020 rok. 

 

2. „Wspólnie w działaniu – aktywizacja organizacji pozarządowych” 

 

Data podpisania umowy: 06.09.2019 r. 

Kwota całego projektu: 55 562,96 zł 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Opis operacji: Celem projektu, który będzie realizowany w roku 2020 jest zorganizowanie 4 

wydarzeń – 3 imprezy promujące obszar LSR, w tym produkty i usługi lokalne, a także gali 

podsumowującej cały projekt. Imprezy promujące zostaną wyłonione podczas konkursu 

„Wspólnie w działaniu”, skierowanym do organizacji pozarządowych z obszaru LR. Celem 

konkursu będzie nie tylko mobilizowanie organizacji do podejmowania aktywności, ale także 

do kreatywnego, innowacyjnego podejścia do promocji obszaru na którym działają. 

Planowany termin zakończenia 2021 rok. 

 

 

PROJEKTY GRANTOWE 

ROK 2019 

 
1. Przedsięwzięcie 1.2.5 Poznajmy obszar naszego LGD 



Limit środków w naborze: 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków: 10 

Liczba wniosków wybranych do dofinansowania: 7 

 

Zakres wsparcia: 

❖ Konferencja, szkolenie, warsztat, spotkanie, festyn, akcja społeczna itp., 

❖ Zakup rzeczy i środków trwałych stanowi nie więcej niż 50% kosztów, 

❖ Promowanie obszaru, produktów, usług lokalnych, 

❖ Wzmocnienie kapitału społecznego, 

❖ Zachowanie dziedzictwa lokalnego. 

 

 

 

Wnioski wybrane do wsparcia: 

1. Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kluczewsko „Od pomysłu do działania” – 

„Odkrywamy różnorodność obszaru Lokalnej Grupy Działania “Regionu 

Włoszczowskiego” 

2. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko-

Włoszczowski - „ Poczuj smak harcerskiej przygody” 

3. Ochotnicza Straż Pożarna Stary Koniecpol - „Poznajemy obszar Naszej Gminy” 

4. Uczniowski Klub Sportowy „UNION” Włoszczowa – „Rowerem przez świat” 

5. Tomasz Olszacki – „DWÓR I WIEŚ. PRZYWRACANIE PAMIĘCI” 

6. Stowarzyszenie „Włoszczowa na Obcasach” – „Poznajemy obszar LGD-Region 

Włoszczowski” 

7. Koło Gospodyń Wiejskich w Silniczce – „Cudze chwalicie swego nie znacie” 

 

 

IX. RUCH CZŁONKÓW  

 

• Stan na 30.12.2019 

 

2019  30.12.2019 01.01.2019 

Liczba członków 117 117 

  w tym:    

  Osoby fizyczne 66 64 

  Osoby prawne 40 42 

   Gminy  11 11 

 

 

2019 

Liczba 

członków 

podlegających 

obowiązkowi 

opłacenia 

składek  

składka za 

rok 2019 

wpłata za rok 

2019 
Wskaźnik % 



Liczba członków 112 42 183,00 zł 41 952,00 zł 99% 

  
w tym: 

        

  Osoby fizyczne 61 792,00 zł 696,00 zł 95% 

  
Osoby prawne 

40 4 000,00 zł 3 805,00 zł 95% 

   Gminy  11 37 451,00 zł 37 451,00 zł 100% 
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