
                              Lista Wniosków złożonych na Konkurs nr 1/2021/G 

 

Nr 

przedsięwzi

ęcia 

Nazwa przedsięwzięcia 

1.2.10 Zajęcia rekreacyjne 

Nr  wniosku Nazwa  Cel / zakres  
Wnioskowana 

kwota wsparcia 
Nazwa Wnioskodawcy 

1/1/2021/G 

Za Pan brat 

z rekreacją 

w Seceminie 

Realizacja działań na rzecz 

integracji i rozwoju lokalnego 

poprzez organizację zajęć 

rekreacyjnych dla społeczności 

lokalnej. 

25 100,00 

Stowarzyszenie Inicjatyw 

„SPINACZ” 

ul. Struga 2/1 

29 – 145 Secemin 

2/1/2021/G 

“Muzyczne 

inspiracje przy 

eko-stole” 

Zaangażowanie mieszkańców 

w rozwój kulturalny przez 

zajęcia rekreacyjne i integrację 

międzypokoleniową. 

50 000,00 

Koło Gospodyń Wiejskich 

w Borzykowie 

ul. Strażacka 2 

Borzykowa 

97 – 532 Żytno 

3/1/2021/G Recreo 

Organizacja zajęć rekreacyjnych 

dla dzieci 

i młodzieży oraz osób 

uczestniczących w festynach. 

Wszystkie zajęcia prowadzone 

przez stowarzyszenie będą 

bezpłatne dla uczestników. 

\Realizacja grantu będzie 

publikowana na fanpage 

stowarzyszenia. Nabór chętnych 

osób w ramach grantu będzie 

prowadzony telefonicznie po 

upublicznieniu naboru na 

fanpage stowarzyszenia.  

Zajęcia będą dotyczyć: 

- przysposobienia obronnego, 

strzelania, gier paintballowych; 

- zabaw na dmuchańcach, 

konkursów tańców i zabaw 

animacyjnych, malowania 

twarzy, tatuaży brokatowych, 

modelowania balonów; 

- 10 warsztatów plastycznych; 

- pokazu filmów edukacyjnych 

w planetarium; 

- warsztatów z rękodzieła; 

- warsztatów ekologicznych oraz 

działań wpływających na 

ochronę środowiska;  

- organizacji zimowisk dla 26 

harcerzy z Płoszowa. 

44 816,12 

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego 

„Nasze miejsce”  

Szczepocice Rządowe 12C 

97 – 500 Radomsko 



4/1/2021/G 

Akcja regeneracja 

– aktywność 

w zdrowym 

środowisku 

Poprawa kondycji fizycznej 

i psychicznej mieszkańców 

gminy Włoszczowa poprzez 

organizację zajęć rekreacyjnych 

inicjujących systematyczną 

dbałość 

o sprawność i zdrowie, umiejętne 

korzystanie z infrastruktury 

rekreacyjnej i walorów 

przyrodniczych regionu 

włoszczowskiego oraz integrację 

i współdziałanie na rzecz 

rozwoju swojego regionu. 

31 915,00 

Fundacja Centrum Edukacji dla 

Rozwoju 

ul. Sosnowa 29 

29 – 100 Włoszczowa 

5/1/2021/G 
Czas na ruch 

w Marchocicach 

Rozwój aktywności fizycznej 

dzieci 

i dorosłych poprzez realizację 

cyklicznych zajęć rekreacyjnych: 

piłki nożnej dla dzieci, spotkań 

dla dorosłych podczas spacerów 

Nordic Walking, połączonych 

zajęć rekreacyjnych dla 

dorosłych i dzieci na basenie oraz 

podniesienie świadomości o 

problemach ekologicznych. 

38 142,60 

Stowarzyszenie Rozwoju Marchocic  

Marchocice 2 

29 – 145 Secemin 

6/1/2021/G 

Aktywni 

w gminie Gidle – 

razem promujemy 

sport 

i kulturę fizyczną 

Celem grantu jest aktywizacja 

społeczeństwa, integracja oraz 

wzrost przedsiębiorczości 

najmłodszych mieszkańców 

gminy Gidle poprzez organizację 

spotkań, zajęć 

z instruktorem i wycieczek 

plenerowych. Wydarzenia mają 

charakter kulturalny, sportowo – 

rekreacyjny 

i integracyjny. 

48 550,00 

Ludowy Klub Sportowy „VIS” Gidle 

ul. Częstochowska 49 

97 – 540 Gidle 

7/1/2021/G 

Nasza Mała 

Ojczyzna – Nasze 

Dziedzictwo – 

organizacja 

integracyjnego 

festynu 

promującego 

lokalne 

dziedzictwo 

i kapitał 

społeczny, jaki 

drzemie 

w społeczności 

lokalnej. 

Celem realizacji projektu jest 

aktywizacja mieszkańców wsi 

Żelisławice i Żelisławiczki oraz 

podniesienie jakości ich życia 

poprzez umożliwienie im 

uczestnictwa w wydarzeniu 

kulturalno – rekreacyjnym 

połączonym z organizacją 

warsztatów promujących lokalne 

dziedzictwo. 

46 850,00 

Fundacja na rzecz rozwoju Żelisławic 

i Żelisławiczek 

Żelisławiczki 49 

29 – 145 Secemin 

8/1/2021/G 
1 pomoc od 

harcerza 

Głównym celem operacji jest 

wzrost przedsiębiorczości 

mieszkańców poprzez 

zorganizowanie wydarzenia o 

charakterze rekreacyjnym. 

14 000,00 

Związek Harcerstwa Polskiego 

Chorągiew Kielecka 

Hufiec ZHP Szczekocińsko – 

Włoszczowskiego 

ul. Wiśniowa 23 



29 – 100 Włoszczowa 

 


