
                                                                        

 

Sprawozdanie z działalności Lokalnej Grupy Działania 

 „Region Włoszczowski” za rok 2020 

I. UCHWAŁY ZARZĄDU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

Data Uchwały Numer 
Uchwały 

Temat Uchwały 

10.01.2020r.  
1/2020 Uchwała w sprawie składek 

członkowskich 

10.01.2020r. 
2/2020 Uchwała w sprawie zasad udziału 

członków Rady LGD w 

posiedzeniach Rady 

10.01.2020r. 
3/2020 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

28.02.2020r. 
4/2020 Uchwała w sprawie zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

28.02.2020r. 
5/2020 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu grantowego z zakresu 

przedsięwzięcia „Aktywizacja 

osób 55” 

28.02.2020r. 
6/2020 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Projektu własnego „Starzejące się 

społeczeństwo szansą dla rozwoju 

obszaru” 

28.02.2020r. 
7/2020 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski”  

28.02.2020r. 
8/2020 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Projektu grantowego 

„Aktywizacja osób 55+” 



05.06.2020r. 
9/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia 

sprawozdania finansowego za rok 

2019 

05.06.2020r. 
10/2020 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu grantowego z zakresu 

przedsięwzięcia „Zajęcia 

rekreacyjne” 

05.06.2020r. 
11/2020 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu z zakresu 

przedsięwzięcia „Podejmowanie 

działalności gospodarczej” 

19.06.2020r. 
12/2020 Uchwała w sprawie zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

25.09.2020r. 
13/2020 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 1/2020 

25.09.2020r. 
14/2020 Uchwała w sprawie przyjęcia 

nowych członków w poczet LGD 

„Region Włoszczowski” 

25.09.2020r. 
15/2020 Uchwała w sprawie wdrożenia 

Systemu Zarządzania 

Bezpieczeństwem Informacji 

20.10.2020r. 
16/2020 Uchwała w sprawie zmian w 

Lokalnej Strategii Rozwoju 

23.11.2020r. 
17/2020 Uchwała w sprawie ogłoszenia 

konkursu z zakresu 

przedsięwzięcia „Infrastruktura 

turystyczna i/lub rekreacyjna” 

04.12.2020r. 
18/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

zmian w regulaminie pracy 

zarządu LGD 

09.12.2020r. 
19/2020 Uchwała w sprawie powołania 

Zespołu Konkursowego dla 

Konkursu nr 2/2020 

09.12.2020r. 
20/2020 Uchwała w sprawie składek 

członkowskich dla Gmin w 2021 

roku 

09.12.2020r. 
21/2020 Uchwała w sprawie zatwierdzenia 

sprawozdania z realizacji Zadania 



09.12.2020r. 
22/2020 Uchwała w sprawie utraty 

członkostwa w LGD „Region 

Włoszczowski” 

 

 

 

II. POSIEDZENIA RADY LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” 

 

Numer 

Uchwały   

Data 

posiedzenia   
Przedmiot posiedzenia 

1/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 1/2020/G 

2/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2020/G 

3/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 1/2020/G 

4/2020 12.05.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w Konkursie 1/2020/G 

5/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

6/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

7/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

8/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

9/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

10/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

11/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

12/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020/G 

13/2020 12.05.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020/G 

14/2020 12.05.2020r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w Konkursie 1/2020/W 

15/2020 12.05.2020r. Uchwała w sprawie wyboru operacji własnej 

16/2020 23.07.2020r. Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 



do wyboru operacji „Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

pod nazwą „STOL-MARK Marek Piotrowski”, złożonej przez 

Marek Piotrowski Bałków 71A 29-135 Radków w Konkursie 

1/2019 

17/2020 23.07.2020r. Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej 

18/2020 23.07.2020r. 

Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji „Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod nazwą 

„STOL-MARK Marek Piotrowski”, złożonej przez Marek 

Piotrowski Bałków 71A 29-135 Radków w Konkursie 1/2019 

19/2020 23.07.2020r. 
Uchwała opiniująca zmiany operacji proponowane przez 

beneficjenta 

20/2020 23.07.2020r. 

Uchwała zmieniająca Uchwałę nr 31/2019 Rady Lokalnej 

Grupy Działania „Region Włoszczowski” z dnia 28.11.2019 w 

sprawie wyboru operacji oraz określenia kwoty pomocy w 

konkursie 1/2019 

21/2020 27.07.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2019 

17/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do wyboru operacji dla Konkursu 1/2020 

18/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie powołanie Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2020 

19/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do wyboru 

operacji w konkursie 1/2020 

20/2020 13.11.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które mogą zostać 

poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów 

wyboru w konkursie 1/2020 

21/2020 13.11.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy operacji, które w wyniku 

oceny, uznano za niepodlegające dalszej ocenie ze względu na 

negatywną ocenę dokonaną przez członków Zespołu na 

podstawie Karty nr 1 w konkursie 1/2020 

22/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

23/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

24/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

25/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

26/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

27/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 



28/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

29/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

30/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie operacji oraz określenie kwoty pomocy w 

Konkursie 1/2020 

31/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

32/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

33/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

34/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

35/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

36/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

37/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

38/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

39/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w konkursie 1/2020 

40/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

41/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie powołania Komisji Odwoławczej dla 

Konkursu 1/2020 

42/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

43/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

44/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

45/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

46/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

47/2020 13.11.2020r. 
Uchwała w sprawie wyboru operacji oraz określenie kwoty 

pomocy w Konkursie 1/2020 

48/2020 13.11.2020r. 

Uchwała w sprawie przyjęcia Listy Operacji według liczby 

uzyskanych punktów, spełniających kryteria i wybranych do 

wsparcia w ramach Konkursu nr 1/2020 



49/2020 13.11.2020 

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 1/2020 

50/2020 03.12.2020 

Uchwała w sprawie przyjęcia listy bezstronnych członków Rady 

do rozstrzygnięcia protestów dotyczących wniosków nr 

8/1/2020, 12/1/2020 złożonych na Konkurs nr 1/2020 

51/2020 03.12.2020 

Uchwała w sprawie ustalenia członków Rady do rozstrzygnięcia 

protestów dotyczących wniosków nr 8/1/2020 i 12/1/2020 

złożonych na Konkurs nr 1/2020 

52/2020 03.12.2020 

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcie protestu dotyczącego 

wniosku nr 8/1/2020 złożonego na Konkurs nr 1/2020 przez 

Marta Giec, Bebelno Kolonia 14, 29-100 Włoszczowa 

53/2020 03.12.2020 

Uchwała w sprawie rozstrzygnięcia protestu dotyczącego  

wniosku nr 12/1/2020 złożonego na Konkurs nr 1/2020 przez 

Łukasz Batorski, Kurzelów, ul. Kolonie 9, 29-100 Włoszczowa 

 

 

 

III. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 

LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

Numer  Data  TEMAT  

1/2020 17.06.2020r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia z działalności Lokalnej Grupy 

Działania „Region Włoszczowski” za rok 2019 

2/2020 17.06.2020r. 
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 

Lokalnej Grupy Działania „Region Włoszczowski” za rok 2019 

3/2020 17.06.2020r. 
Uchwała w sprawie absolutorium dla CZŁONKÓW Zarządu LGD 

za rok 2019 

 

 

 

IV. POSIEDZENIA KOMISJI REWIZYJNEJ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

 

Data  TEMAT  

09.06.2020r. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu za okres 06.12.2019-31.12.2019 



V.  UDZIAŁ PRACOWNIKÓW BIURA LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI”             

W SZKOLENIACH I KONFERENCJACH 

Data Zakres Miejsce 

22.12.2020 r. „Zarządzanie projektami dla początkujących” 

Szkolenie online, realizowane 

przez Polską Agencję Rozwoju 

Przedsiębiorczości 

 

 

 

 

VI. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla członków Rady, Zarządu: 

 

 

BRAK 

 

 

VII. ORGANIZACJA SZKOLEŃ PRZEZ BIURO LGD „REGION 

WŁOSZCZOWSKI” dla potencjalnych beneficjentów: 

 

 

I. Film instruktażowy dla potencjalnych Grantobiorców Działania 1.2.2 

Aktywizacja osób 55+ - marzec 2020 r. 

II. Szkolenia dla potencjalnych beneficjentów przedsięwzięcia 1.1.6 „Podejmowanie 

działalności gospodarczej” 

Lp. Data Miejsce 
Zakres 

Podejmowanie działalności gospodarczej 

1 

8 września 2020r. 

Radków  

2 Moskorzew 

3 

9 września 2020r. 

Kluczewsko 

4 Kobiele Wielkie 

5 
14 września 

2020r. 
Żytno 

6 
15 września 

2020r. 

Koniecpol 

7 Secemin 

8 
16 września 

2020r. 
Włoszczowa 

9 
17 września 

2020r. 
Gidle 



10 Radomsko 

11 Ładzice 

III. Szkolenie z pisania biznesplanów – Włoszczowa -11 września 2020 r. 

IV. Spotkanie dla grupy defaworyzowanej (osoby fizyczne do 29 r. ż.) – Włoszczowa – 

16 września 2020 r. 

V. Szkolenie online dla potencjalnych beneficjentów działania 1.1.1 Infrastruktura 

turystyczna i/lub rekreacyjna –- 9 grudnia 2020 r. 

 

VIII. UDZIAŁ W TARGACH ORAZ IMPREZACH ORGANIZOWANYCH I 

WSPÓŁORGANIZOWANYCH PRZEZ LGD „REGION WŁOSZCZOWSKI” 

Lp. DATA Tytuł wydarzenia OPIS   

1 17 stycznia 2020 r. 
Gala „Przyjaciel biznesu 

lokalnego” 
Impreza zrealizowana w ramach projektu 

własnego 

2 30 sierpnia 2020r.  
Letnie Kino Plenerowe w 

Kobielach Wielkich 

Impreza zrealizowana w ramach projektu 

własnego 

3 12 września 2020r.  Festyn „Witaj szkoło” w Żytnie 
Impreza zrealizowana w ramach projektu 

własnego 

4   8 listopada 2020r. Turniej FIFA 
Impreza zrealizowana w ramach projektu 

własnego 

 

VIII. REALIZACJA INNYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ 

 

PROJEKTY WSPÓŁPRACY 

 

Międzynarodowy projekt współpracy  "Kreator 

Przedsiębiorczości” 
 

 

W dniach 18 – 19 czerwca  2020r. we Włoszczowie , województwo świętokrzyskie. 

Organizatorem spotkania była grupa koordynująca całość działań projektowych, czyli 

Lokalna Grupa Działania „Region Włoszczowski”. 

 

Na spotkaniach omawiano sprawy związane z wnioskami  o płatność, wnioskami o aneks oraz 

aneksami do umowy partnerskiej. Skupiono się na bieżącej realizacji zadań i stopniu realizacji 

wskaźników. Spotkania Partnerów pozwoliły na szczegółowe wypracowanie i ustalenie 

konkretnych terminów, miejsc i logistycznego zaplanowania wspólnych wyjazdów, były 

czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz rozmów o problemach związanych 

z realizacją poszczególnych zadań. 

 

Projekt „Kreator przedsiębiorczości” zakończył się pod koniec tego roku. Poniżej 

przedstawiamy Państwu sprawozdanie z jego realizacji.  



Koszty całkowite projektu 3 128 411,75 zł 

Koszty kwalifikowalne projektu 2 991 471,98 zł 

Wartość dofinansowania projektu: 2 951 785 zł 

 

Projekt współpracy pn. „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał  nagrodę specjalną oraz  

nagrodę główną w konkursie  organizowanym przez  Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w 

kategorii na najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej  w zakresie rozwoju lokalnego. 

Celem Konkursu  był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i ich regionów, 

finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

okresie programowania 2014-2020. 

 

 

Projekt współpracy – Marsz po zdrowie 

W 2020 roku kontynuowaliśmy realizację projektu współpracy „Marsz po zdrowie”, którego 

partnerami jest 8 LGD-ów z województwa świętokrzyskiego. 

2 lipca wraz z członkami Stowarzyszenia "Klub Seniora w Gminie Kluczewsko" 

uczestniczyliśmy w rajdzie inaugurującym powstanie dwóch tras Nordic Walking w gminie 

Opatów.  

28 sierpnia  w Wielkiej Wsi – gm. Wąchock odbył się Rajd Nordic Walking, zorganizowany 

przez Lokalną Grupę Działania Wokół Łysej Góry, w którym również uczestniczyli 

przedstawiciele naszego LGD. Wyjazd był także okazją do zapoznania urokliwych zakątków 

Wąchocka. 

Projekt jest cały czas w trakcie realizacji. 

 

Projekt współpracy – Strefy Aktywności 

Projekt współpracy „Strefy aktywności” 

W 2020 roku, wspólnie z 3 innymi LGD-ami: LGD „Białe Ługi, Stowarzyszenie Rozwoju 

Wsi Świętokrzyskiej oraz LGD „Wokół Łysej Góry” opracowaliśmy projekt współpracy 

„Strefy aktywności”. 

Operacja zakłada budowę nowych obiektów lub doposażenie istniejących już miejsc do 

aktywnego spędzania wolnego czasu.  

W ramach projektu na obszarze LGD „Region Włoszczowski” zrealizowane zostaną: 

 

Gmina Koniecpol - Zadanie przewiduje budowę obiektu stałej infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej - altany drewnianej wraz z grillem 

Gmina Moskorzew -  W miejscowości Dąbrówka, zostanie zakupione wyposażenie placu 

zabaw oraz wyposażenie siłowni zewnętrznej 

Gmina Włoszczowa - W ramach zadania w miejscowości Konieczno, zostanie zakupione 

wyposażenie placu zabaw dla dzieci oraz urządzenia siłowni zewnętrznej 

Gmina Radków - Zakres inwestycji związany jest z uzupełnieniem zasobów małej 

infrastruktury sportowo- rekreacyjno-edukacyjnej, poprzez zakupienie zestawu zabawowego 

oraz wyposażenia siłowni zewnętrznej w miejscowości Kwilina. 

Gmina Secemin - W miejscowości Secemin, przy budynku przedszkola, zostanie wykonana 

nawierzchnia z kostki brukowej. Na powstałej nawierzchni powstanie malowane, 

dwukierunkowe miasteczko rowerowe. 



Gmina Kluczewsko - Na istniejącym boisku w miejscowości Dobromierz, wykonane będzie 

malowane, dwukierunkowe miasteczko rowerowe. Ponadto zakupione zostanie miasteczko z 

mat gumowych, które następnie przekazane będzie do Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w 

Kluczewsku. 

Gmina Żytno - W miejscowości Żytno zostanie zakupione edukacyjne miasteczko rowerowe  

z mat gumowych. Przy budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Borzykowej i Publicznej 

Szkoły Podstawowej w Silniczce powstaną  2 gry plenerowe. 

Gmina Gidle – W miejscowości  Pławno, zostanie zakupione edukacyjne miasteczko 

rowerowe z mat gumowych, a w miejscowości Gidle - kręgielnia plenerowa. 

Gmina Radomsko - Przy budynku OSP, w miejscowości  Kietlin,  powstaną tory do 

minigolfa. 

Gmina Ładzice - W miejscowości Jedlno, na placu Publicznej Szkoły Podstawowej,  

powstanie bezobsługowy park linowy oraz szachy plenerowe 

Gmina Kobiele Wielkie - W miejscowości Kobiele Wielkie,  przy budynku szkoły, zostanie 

wykonana nawierzchnia z kostki brukowej. Na powstałej nawierzchni wykonane będzie 

malowane, dwukierunkowe miasteczko rowerowe. 

Kwota przeznaczona na realizację projektu przez nasze LGD to 615 499 zł. 

 

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. Finałowa Gala podsumowująca konkurs odbyła się 25 stycznia 2019 

Drugim wydarzeniem był Konkurs: „Przyjaciel biznesu lokalnego”, skierowany do 

organizacji pozarządowych. Do finału zaproszone zostały 4 organizacje pozarządowe. 

Spośród nich wyłoniono laureata. Finałowa Gala podsumowująca konkurs odbyła się 17 

stycznia 2020r. 

Projekt zakończony, rozliczony. 

 

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, jest zorganizowanie 4 wydarzeń – 3 imprezy promujące 

obszar LSR, w tym produkty i usługi lokalne, a także akcji społecznej podsumowującej cały 

projekt. Imprezy promujące zostały wyłonione podczas konkursu „Wspólnie w działaniu”, 

skierowanym do organizacji pozarządowych z obszaru LSR, które na potrzeby konkursu 

zawiązały partnerstwa.. Celem konkursu było nie tylko zmobilizowanie organizacji do 



podejmowania aktywności, ale także do kreatywnego, innowacyjnego podejścia do promocji 

obszaru na którym działają. 

Spośród zgłoszeń wybrano 3 partnerstwa, które w 2020 roku zorganizowały zaplanowane 

przez siebie wydarzenia. 

Do zrealizowania zostało ostatnie wydarzenie – akcja podsumowująca projekt. 

 

3. „Dyskusyjny klub filmowy szansą na aktywizację osób 55+” 

Data podpisania umowy: 20.11.2020 r. 

Kwota całego projektu: 55 260,00 zł 

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł 

Opis operacji: Celem projektu jest zorganizowanie 12 dyskusyjnych klubów 

filmowych, w każdej Gminie należącej do LGD. Spotkania są dedykowane głównie 

do osób 55+ z obszaru LSR. Każdy pokaz filmowy będzie połączony z prelekcją 

specjalisty z zakresu filmoznawstwa.  

Projekt w trakcie realizacji. 

 

PROJEKTY GRANTOWE 

ROK 2020 

 
1. Przedsięwzięcie 1.2.2 Aktywizacja osób 55+ 

Limit środków w naborze: 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków: 8 

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, 

❖ Wyjazd studyjny 

❖ Wzmocnienie kapitału społecznego. 

 

 

 

Wnioski wybrane do wsparcia: 

1. Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Kielecka Hufiec ZHP Szczekocińsko-

Włoszczowski - „Junior-Senior-Dwa Bratanki” 

2. Koło Gospodyń Wiejskich w Silniczce – „Parkowe inspiracje” 

3. Stowarzyszenie Wielu Pokoleń Jesteśmy Solą Tej Ziemi Moskorzew – „Zdrowy i 

aktywny senior z pasją” 

4. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Radków – „Aktywni 55+ w gminie 

Radków” 

5. Stowarzyszenie Klub Seniora w Gminie Kluczewsko – „Aktywny senior w gminie 

Kluczewsko” 

6. Koło Gospodyń Wiejskich w Borzykowie – „TRADYCYJNIE ALE 

NOWOCZEŚNIE” 

7. Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borowa – „WIEK SENIORA – WIGOR JUNIORA” 



 

 

IX. RUCH CZŁONKÓW  

 

• Stan na 30.12.2020 

 

2020  30.12.2020 01.01.2020 

Liczba członków 117 117 

  w tym:    

  Osoby fizyczne 66 66 

  Osoby prawne 40 40 

   Gminy  11 11 

 

 

 

 

2020 

Liczba 

członków 

podlegających 

obowiązkowi 

opłacenia 

składek   

składka za rok 

2020 

wpłata za rok 

2020 
Wskaźnik % 

Liczba członków 117 48 327,00 zł 47 369,00 zł 98% 

  w tym:         

  Osoby fizyczne 66 792,00 zł 634,00 zł 80% 

  Osoby prawne 40 4 000,00 zł 3 200,00 zł 80% 

   Gminy  11 43 535,00 zł 43 535,00 zł 100% 

 


