
                              Lista Wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2019/G 

Nr 

przedsięwzięcia 
Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.5 Poznajmy obszar naszego LGD 

Numer wniosku Nazwa  Cel / zakres  

Wnioskowana 

kwota 

wsparcia 

Nazwa i adres 

Wnioskodawcy 

1/1/2019/G 

Zasoby kulturowe i 
przyrodnicze 

Lokalnej Grupy 
Działania Region 

Włoszczowski 
możliwością 

integracji 
społecznej 

mieszkańców 
regionu 

Poznanie walorów kulturowych, 
przyrodniczych i historycznych 

miejscowości objętych zasięgiem 
Lokalnej Grupy Działania Region 

Włoszczowski, a także wzrost 
atrakcyjności turystycznej naszego 
regionu. Zwiększenie świadomości 
kulturowej mieszkańców regionów 

wchodzących w skład Lokalnej 
Grupy Działania Region 

Włoszczowski przy jednoczesnym 
poznaniu tradycyjnej kuchni 

regionalnej, promocji regionalnych 
wyrobów i usług.  

 

45 000,00 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi 

Borowa 
Borowa 41B 
97-540 Gidle 

 

2/1/2019/G 
Poczuj smak 

harcerskiej przygody 

Zorganizowanie czterech 
trzydniowych biwaków harcerskich, 

z udziałem dzieci i młodzieży, w 
różnych miejscowościach na 

obszarze LGD „Region 
Włoszczowski”. Celem biwaków 

będzie poznanie tradycji, zwyczajów 
oraz historii lokalnej społeczności, 

co przyczyni się w znacznym 
stopniu do zwiększenia wiedzy o 

swoich małych ojczyznach. W 
trakcie każdego biwaku odbędzie 

się spotkanie z władzami 
samorządowymi, członkami 

miejscowych organizacji 
pozarządowych oraz 

przedsiębiorcami, dzięki czemu 
młodzi ludzie gdzie będą mogli 
poznać zasady funkcjonowania, 

prowadzenia własnej firmy, 
zagadnienia związane z działaniem 
samorządów oraz ich kooperacji z 

sektorem NGO. 

45 000,00 

Związek 
Harcerstwa 
Polskiego  
Chorągiew 
Kielecka 

Hufiec ZHP 
Szczekocińsko-
Włoszczowski 

ul. Wiśniowa 23 
29-100 

Włoszczowa 

3/1/2019/G 
Cudze chwalicie 
swego nie znacie 

Promowanie obszaru LGD poprzez 
zorganizowanie 11 wydarzeń 

promocyjnych, a także odpowiednie 
zagospodarowanie i odnowienie 

miejsc historycznych w 
miejscowości Silniczka, jak również 

umieszczenie dodatkowego 
elementu w postaci tablicy 

informacyjnej, które zachęcą do 
odwiedzania miejscowości oraz 

45 000,00 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 

Silniczce 
Silniczka 85, 97-

532 Żytno 



poznania jej uroków. 
 

4/1/2019/G 
Poznajemy obszar 

LGD-Region 
Włoszczowski 

 
Zaangażowanie społeczności 
lokalnej w innowacyjny sposób 

promowania obszaru LGD poprzez 
wystawienie spektaklu teatralnego 

w 10 gminach należących do 
obszaru objętego LSR 

44 982,00 

Stowarzyszenie 
„Włoszczowa na 

Obcasach” 
ul. Jędrzejowska 

79D 
29-100 

Włoszczowa 

5/1/2019/G 
Letnie Kino 

Plenerowe w 
Bałkowie 

Promowanie obszaru LGD Region 
Włoszczowski poprzez organizację 

imprez plenerowych 

 

24 515,48 

Koło Gospodyń 
Wiejskich w 

Bałkowie 
Bałków 36 

29-135 Radków 
 

6/1/2019/G 
 

Poznajemy obszar 
Naszej Gminy 

Zapoznanie mieszkańców obszaru 
LGD Region Włoszczowski oraz 

turystów z bogactwem 
przyrodniczym, kulturowym, 

historycznym poprzez organizację 
dwóch imprez plenerowych, w 

których udział weźmie 250 osób do 
dnia 30 września 2020 roku. 

45 000,00 

Ochotnicza Straż 
Pożarna Stary 

Koniecpol 
Ul. Częstochowska 

150 
42-230 Koniecpol 

 

7/1/2019/G 

DWÓR I WIEŚ. 
PRZYWRACANIE 

PAMIĘCI 
 

 

 Stworzenie Izby Tradycji oraz 
przeprowadzenie cyklu zajęć 
edukacyjnych i warsztatów 
rzemiosła tradycyjnego dla 

młodzieży szkolnej odwołujących 
się do dziedzictwa szeroko 

rozumianej kultury szlacheckiej i 
chłopskiej ze szczególnym 

naciskiem na ilustrowanie procesów 
o zasięgu europejskim przez 

pryzmat przykładów regionalnych. 
Ponadto planuje się realizację, 

adresowanych do osób w różnym 
wieku, warsztatów śpiewu i muzyki 
tradycyjnej. W efekcie powstanie 

placówka stale promująca 
dziedzictwo regionu i wpływająca na 

dokładniejsze jego poznanie i 
identyfikację, ukierunkowana na 
dalszy rozwój i poszerzanie swej 

oferty kulturalnej przez organizację 
wydarzeń oraz rozbudowę kolekcji 
muzealnej. Postulowane zajęcia i 
warsztaty winny w istotny sposób 

przyczynić się do wzrostu 
świadomości kulturowej, a 

zwłaszcza pozytywnie przyczynić 
się do kształtowania tożsamości 

lokalnej. Spodziewać się też można 
wpływu planowanych wydarzeń na 
integrację społeczności lokalnej i 
wzrost potencjału mieszkańców. 

 

44 429,00 

Tomasz Olszacki 
Pągów 109 

97-532 Żytno 
 



8/1/2019/G 
Poznaj Gminę 

Ładzice 

 

Prezentacja Gminy Ładzice poprzez 
promocję aktywności gospodarczej i 

społecznej, promocja walorów 
turystycznych gminy oraz integracja 

społeczeństwa. Cel zostanie 
osiągnięty poprzez organizację 

szkolenia „Lokalnie w Sieci” oraz 
festynu aktywności lokalnej „Poznaj 

Gminę”. 
 

50 000,00 

Ochotnicza Straż 
Pożarna w 

Radziechowicach 
Drugich 

Radziechowice 
Drugie 143 

97-561 Ładzice 

9/1/2019/G 

Odkrywamy 
różnorodność 

obszaru Lokalnej 
Grupy Działania 

“Regionu 
Włoszczowskiego” 

Promocja LGD Region Włoszczowa 
poprzez organizację dla 400 osób 

pikniku pod nazwą  „Odkrywcy 
LGD”  w miejscowości Kluczewsko, 

przeprowadzenie wyjazdu 
studyjnego dla 90 osób po obszarze 
LGD Region Włoszczowa- poznanie 

ciekawych miejsc oraz 
przeprowadzenie akcji wspólnego 

sprzątania terenów zielonych 
Przedborskiego Parku 

Krajobrazowego, który znajduje się 
na terenie Gminy Kluczewsko  - 

poznanie fauny i flory jaka się tam  
znajduje 

38 000,00 

Stowarzyszenie 
Rozwoju Gminy 

Kluczewsko 
„Od pomysłu do 

działania” 
ul. Spółdzielcza 12 
29-120 Kluczewsko 

10/1/2019/G 
Rowerem przez 

świat 

Promocja obszaru LGD „Region 
włoszczowski” poprzez 

zorganizowanie trzech rajdów 
rowerowych, festynu promocyjnego, 

a także opracowanie materiałów 
promocyjnych 

37 589,00 

Uczniowski Klub 
Sportowy „UNION” 

Włoszczowa 
ul. Wiśniowa 23 

29-100 
Włoszczowa 

 


