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LEADER: 
Razem zmieniamy  

nasz region
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Niniejsza publikacja jest wykazem przykładowych pro-
jektów, które Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” 
oraz partnerzy z sektora społecznego, gospodarczego  
i publicznego wdrażali w latach 2009-2014 realizując cele 

N

       WstępWstęp

przyjęte w Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR). Stanowią one 
zaledwie jedną czwartą wszystkich zrealizowanych opera-
cji. Wybierając je chcieliśmy zilustrować m.in. różnorod-
ność potrzeb i inicjatyw społeczności lokalnych oraz zmiany  
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WstępWstępy
jakie te projekty spowodowały  
w naszym subregionie. Ze-
stawienie wszystkich zakoń-
czonych operacji opubliko-
wane będzie na stronie LGD:  
www.zielonypierscien.pl
Organizując w 2008 r. Lokal-
ną Grupę Działania „Zielony 
Pierścień” po raz pierwszy 
mieliśmy sposobność oddol-
nie decydować o finansowa-
niu projektów oczekiwanych 
przez mieszkańców społecz-
ności wiejskich z 11 gmin, 
tj.: Baranów, Janowiec, 
Kazimierz Dolny, Końsko-
wola, Kurów, Markuszów, 
Nałęczów, Puławy (gmina), 
Wąwolnica, Wojciechów  
i Żyrzyn. 
Całkowity budżet na wspar-
cie przedsięwzięć zapla-
nowanych w LSR wyno-
sił 16.336.264 zł, z tego 
13.712.645 zł na projekty 
składane w konkursach oraz 
projekty współpracy. 
Mieszkańcy, organizacje po-
zarządowe, przedsiębiorcy  
i jednostki sektora publicz-
nego jako wnioskodawcy 
wykazali się dużą aktyw-
nością i zaangażowaniem.  
W 34 konkursach ogło-
szonych przez LGD złoży-
li łącznie 477 wniosków. 
Najwięcej wpłynęło małych 
projektów (361) na reali-
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zację niewielkich inicjatyw.  
W ramach Działania: „Od-
nowa i rozwój wsi” zosta-
ły złożone 84 wnioski, na 
Działanie „Różnicowanie  
w kierunku działalności nie-
rolniczej” – 22 wnioski, a na 
Działanie „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw” – 
10 wniosków. 
W wyniku oceny i wyboru 
operacji przez Radę LGD 
wnioskodawcy zrealizowali 
w sumie 256 operacji. Z tego 
180 małych projektów, 64  
w ramach Działania: „Odno-
wa i rozwój wsi”, 10 w ramach 
Działania: „Różnicowanie  
w kierunku działalności 
nierolniczej” i 2 w ramach 
Działania: „Tworzenie i roz-
wój mikroprzedsiębiorstw”. 
Przykłady niektórych operacji 
podajemy w dalszej części 
wydawnictwa.
LGD „Zielony Pierścień” była 
nie tylko instytucją decydu-
jącą o wyborze wniosków 
składanych przez lokalnych 
beneficjentów, ale także 
inicjatorem i realizatorem 
projektów, które stworzyły 
warunki do rozwoju lokalnej 
gospodarki oraz animatorem 
społecznej i gospodarczej 
przedsiębiorczości.
Efektem projektów wdraża-
nych przez LGD w ramach Osi  
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4 LEADER jest: (1) szlak kajakowy 
na rzece Wieprz oznakowany na 
długości ponad 120 km, dzięki 
któremu powstaje coraz więcej 
wypożyczalni kajaków i orga-
nizatorów spływów na tej rzece 
(www.kajakiempowieprzu.pl); 
(2) sieciowy produkt turystyczny 
Ekomuzeum Lubelszczyzny „Żywa 
Tradycja”, który gestorom atrakcji 
tworzących Ekomuzeum oraz biu-
rom turystycznym pozwala two-
rzyć jedno- lub kilkudniowe pakiety 
komercyjne (www.ekomuzeumlu-
belszczyzny.pl); (3) sieć szlaków 
nordic walking o długości 60 km  
i przystań kajakowa wraz  
z miejscem wypoczynkowym dla 
turystów w Kośminie nad rzeką 
Wieprz jako niezbędna infrastruk-
tura do rozwoju turystyki aktywnej 
gdzie ruch turystyczny był zniko-
my mimo korzystnych warunków 
przyrodniczo-krajobrazowych  
i kulturowych.
Ważne dla aktywizacji przed-
siębiorczości na obszarze LSR 
były także projekty partner-
skie realizowane przez LGD  
z udziałem partnerów z sekto-
ra publicznego i społecznego  
a finansowane z innych środków  
i programów pomocowych (Regio-
nalny Program Operacyjny, Euro-
pejski Fundusz Społeczny, Program 
Szwajcarski), jak np. utworzenie 
Krainy Rowerowej z siecią szlaków 

       WstępWstęp
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rowerowych o długości ponad 500 km (www.
krainarowerowa.pl). 
Istotnym elementem działalności LGD było 
szkolenie i animacja mieszkańców w zakresie 
przygotowania i rozliczania projektów oraz 
podejmowania inicjatyw indywidualnych  
i partnerskich. W ciągu ostatnich 5 lat Biuro 
zorganizowało ponad 100 szkoleń, warsz-
tatów, spotkań aktywizacyjnych i wyjazdów 
studyjnych, w których wzięło udział ponad 
1,5 tys. osób. Ich efektem są liczne projek-
ty finansowane przez LGD, przedsięwzięcia 
gospodarcze oraz inicjatywy partnerskie (jak 
np. utworzenie sieci Izb Produktów Lokal-
nych, sieci wypożyczalni rowerów, znakowa-
nie szlaków turystycznych). 
Jedną z istotnych inicjatyw, które podejmuje 
LGD, jest identyfikacja, certyfikacja i promo-
cja produktów lokalnych związanych z ob-
szarem LSR. Od 2010 r. stowarzyszenie or-
ganizuje także co roku w Nałęczowie Festiwal 
Produktu Lokalnego, który jest dużym wyda-
rzeniem promocyjnych dla lokalnych twórców 
– artystów i producentów. We współpracy  
z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury LGD 
prowadzi comiesięczne Kiermasze Produk-
tów Lokalnych gdzie osoby fizyczne i orga-
nizacje prezentują i sprzedają wyroby, które 
otrzymały status Produktu Lokalnego Zielone-
go Pierścienia. Działania te zapoczątkowały 
współpracę samych twórców i producentów 
lokalnych produktów oraz zachęciły ich  
w wielu przypadkach do założenia działal-
ności gospodarczej. 

WstępWstępy



8

       WstępWstęp



9

WstępWstępy



10

Projekt współpracy: Ekomuzeum Lubelszczyzny – „Żywa Tradycja”
Lider projektu: LGD „Zielony Pierścień”
Partnerzy: LGD „Owocowy Szlak” i LGD „Kraina wokół Lublina”
Wartość całkowita projektu: 97.569,00 zł
Kwota dofinansowania: 97.569,00 zł
Kwota dofinansowania (dla LGD „Zielony Pierścień”): 29.176,00 zł

Cele szczegółowe: a) zwiększenie oferty turystycznej poprzez utworzenie ekomuzeum jako sieciowego i innowacyjnego 
produktu turystycznego; b) utworzenie sieci współpracy pomiędzy gestorami obiektów Ekomuzeum; c) podniesienie jakości 
usług turystycznych.

Projekt polegał na utworzeniu Ekomuzeum, które prezentuje 
zanikające zawody związane z dawnym życiem na wsi jak 
np. kowalstwo, garncarstwo, tkactwo i hafciarstwo a także 
lokalne wyroby. 

Zakres rzeczowy projektu obejmował: (1) oznakowanie 
obiektów tworzących Ekomuzeum; (2) wykonanie paszpor-
tów turystycznych i ulotek promocyjnych; (3) opracowanie 
strony internetowej www.ekomuzeumlubelszczyzny.pl; (4) 
szkolenia gestorów obiektów Ekomuzeum oraz (5) organi-
zację imprez promocyjnych.
Ekomuzeum Lubelszczyzny tworzy 31 obiektów – atrak-
cji turystycznych rozproszonych w środkowo-zachodniej 
części województwa lubelskiego. Znajdują się one w pro-
mieniu 50 km od Nałęczowa. Każda z atrakcji ma swój 
program. Turysta w danym miejscu poznaje temat wiodą-

        Projekty współpracyProjekty współpracy
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cy (np. pszczelarstwo, kowalstwo, tkactwo, młynarstwo,  
flisactwo, plecionkarstwo, papiernictwo, garncarstwo).  
Dodatkowo zapraszany jest  do udziału w zajęciach  
i warsztatach, dzięki którym „w działaniu” może poznać 
procesy wytwarzania określonych produktów np. wyrobu 
naczyń glinianych, podków, chodników pasiaków, pa-
pieru, mąki. Wizyta w Ekomuzeum to także możliwość  

degustacji lokalnej kuchni oraz kupna autentycznego rę-
kodzieła.
W efekcie zrealizowany projekt spowodował rozwój lokal-
nej przedsiębiorczości. Dzięki utworzonemu Ekomuzeum 
gestorzy obiektów oraz biura turystyczne tworzą jedno- lub 
kilkudniowe pakiety komercyjne dla turystów.

Projekty współpracyProjekty współpracy   
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Projekt współpracy: „Utworzenie szlaku kajakowego - Pradoliną Wieprza”
Lider projektu: LGD „Zielony Pierścień”
Partnerzy: LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem”, LGD „Małe Mazowsze” 
      i LGD „Lepsza Przyszłość Ziemi Ryckiej”
Wartość całkowita projektu: 114.445,00 zł
Kwota dofinansowania: 114.445,00 zł
Kwota dofinansowania (dla LGD „Zielony Pierścień”): 27.216,00 zł

Cel projektu: rozwój turystyki i przedsiębiorczości na obszarze gmin nadwieprzańskich (Baranów, Żyrzyn, Puławy, Serniki,  
Lubartów, Niedźwiada, Ostrówek, Firlej, Kock, Ryki, Ułęż, Jeziorzany i Michów) w oparciu o lokalne zasoby przyrodniczo-
-krajobrazowe i kulturowe.

Zakres rzeczowy obejmował: (a) oznakowanie szlaku ka-
jakowego na rzece Wieprz na długości około 128 km oraz 
miejsc do wodowania kajaków a także b) zorganizowanie 
wspólnej promocji szlaku poprzez utworzenie strony inter-
netowej, druk polsko-angielskiego przewodnika turystycz-
nego, wykonanie filmu promocyjnego oraz zorganizowanie 
imprez kajakowych.
Na obszarze działania LGD „Zielony Pierścień” ważnymi miej-
scami dla kajakarzy na szlaku na Wieprzu są miejscowości: 

        Projekty współpracyProjekty współpracy
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Baranów gdzie przewidziano wodowanie kajaków, Strzy-
żowice w gm. Żyrzyn (tu przewidziano wodowanie kajaków 
i miejsce wypoczynkowe dla turystów), Kośmin w gm. Żyrzyn 
(w tej miejscowości przewidziano miejsce do biwakowania  
i centrum kajakowe dla turystów) oraz Niebrzegów i Boro-
wa w gm. Puławy gdzie odbywa się wodowanie kajaków. 
Dzięki zrealizowanemu projektowi na dolnym odcinku rzeki 
Wieprz zaczęła się intensywnie rozwijać przedsiębiorczość 
w sektorze turystycznym. Powstały nowe podmioty gospo-
darcze, które zajmują się wypożyczaniem kajaków, organi-
zacją spływów oraz innych imprez turystycznych.

Projekty współpracyProjekty współpracy   
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Projekt współpracy: Promocja Aktywnego Wypoczynku
Lider projektu: LGD „Nasze Roztocze”
Partnerzy: LGD „Zielony Pierścień” i LGD „Doliną Wieprza i Leśnym Szlakiem” 
Wartość całkowita projektu: 283.918,00 zł
Kwota dofinansowania: 283.918,00 zł
Kwota dofinansowania (dla LGD „Zielony Pierścień”): 152.666,00 zł

Cele projektu: a) zwiększenie oferty turystyki aktywnej poprzez utworzenie  ok. 240 km tras do uprawiania Nordic  
Walking, utworzenie ok. 200 km szlaku rowerowego oraz urządzenie przystani kajakowej i miejsca rekreacyjno- 
-wypoczynkowego dla turystów, b) promocja turystyki aktywnej na Lubelszczyźnie.

Zakres rzeczowy projektu realizowany przez LGD „Zielony 
Pierścień” obejmował: oznakowanie szlaków nordic walking 
o łącznej długości około 60 km na obszarze gmin: Wąwol-
nica i Żyrzyn, utworzenie przystani kajakowej wraz z miej-
scem wypoczynkowym dla turystów w Kośminie (pomost 
pływający, 4 wiaty wypoczynkowe, stoły, ławy, kosze na 
śmieci, stojaki na rowery, tablica informacyjna) oraz utwo-
rzenie strony internetowej promującej turystykę aktywną.
Powstała infrastruktura stwarza turystom lepsze warunki do 
aktywnego wypoczynku a organizatorom turystyki do orga-
nizowania jedno- lub kilkudniowych pobytów w ramach tu-
rystycznych pakietów.

        Projekty współpracyProjekty współpracy
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Projekty współpracyProjekty współpracy   
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Zakres rzeczowy projektu obejmował wykonanie robót bu-
dowlanych i instalacyjnych oraz zakup wyposażenia ku-
chennego i restauracyjnego.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności firmy i utworzenie nowych miejsc pracy poprzez uruchomienie obiektu  
gastronomicznego.

Beneficjent: Małgorzata Jusiak, Zajazd „Jan” w Kolonii Bochotnica (gmina Nałęczów)   
Wartość całkowita: 798 001,00 zł
Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

W efekcie powstał nowy obiekt gastronomiczny pod nazwą 
Zajazd „JAN”, w którym utworzono 3 miejsca pracy. Goście 
mają do dyspozycji salę jadalną na 50 miejsc. W menu re-
stauracji jest także oferta z lokalnymi potrawami.

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstwTworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstwTworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
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Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstwTworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstwTworzenie i rozwój mikroprzedsiębirstw

W ramach projektu zakupiono wyposażenie sali konferen-
cyjnej oraz biura: sprzęt komputerowy, stoły, fotele konfe-
rencyjne, projektor, nagłośnienie, oświetlenie, system za-
wieszeń, lodówkę, ekspres do kawy i zestaw do rejestracji 

Cel operacji: utworzenie nowego miejsca pracy poprzez urządzenie i wyposażenie biura oraz sali seminaryjno-
konferencyjnej na 12 osób służących rozwojowi specjalistycznej turystyki biznesowej w Nałęczowie.

Beneficjent: Magdalena Sowińska, Spa Spot
Wartość całkowita: 71 663,00 zł
Kwota dofinansowania: 29 000,00 zł

konferencji. W wyniku realizacji projektu powstało 1 miejsce 
pracy.
Firma zajmuje się turystyką biznesową – organizuje kongresy,  
konferencje, seminaria i warsztaty skierowane do wyższej 
kadry zarządzającej w sektorze ochrony zdrowia.



18

Gospodarstwo agroturystyczne „Jędrzejówka” położone jest 
w Rzeczycy w gminie Kazimierz Dolny. W ramach projektu 
zagospodarowany został teren wokół kwatery. Wykonano 
dwie altany. Jedna z altan dostosowana jest do przechowy-
wania rowerów, zaś druga do rekreacji – została wyposa-
żona w stoły, ławy oraz grill. Utwardzono także parking dla 
samochodów oraz dojścia do obu altan. 

Cel operacji: poprawa atrakcyjności gospodarstwa agroturystycznego i wzrost dochodu poprzez zagospodarowanie 
terenu i urządzenie miejsca do wypoczynku.

Beneficjent: Maria Saran, gospodarstwo agroturystyczne „Jędrzejówka” w Rzeczycy (gmina Kazimierz Dolny)
Wartość całkowita: 95 940,00 zł
Kwota dofinansowania: 39 000,00 zł

Wykonane prace wzbogaciły ofertę gospodarstwa agrotu-
rystycznego.
Turyści mają obecnie do dyspozycji 12 miejsc noclegowych, 
utwardzony parking na terenie gospodarstwa, miejsce do 
przechowywania rowerów oraz altanę z miejscem na grill.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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Zakres rzeczowy projektu obejmował zakup dwu 14-oso-
bowych pojazdów elektrycznych z silnikiem o mocy 5 kw. 
Są one wyposażone w audio-przewodnik i przezroczyste 
kurtyny chroniące pasażerów przed deszczem. Pojazdy 

Cel operacji: zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego poprzez założenie działalności gospodarczej polegającej 
na wypożyczaniu sprzętu rekreacyjnego i sportowego – pojazdów elektrycznych.

Beneficjent: Krzysztof Trojanowski (gmina Kazimierz Dolny), EL-TRANS
Wartość całkowita: 116 850,00 zł
Kwota dofinansowania: 46 550,00 zł

służą głównie do przewożenia turystów podczas wycieczek 
po Kazimierzu Dolnym i najbliższej okolicy. Dzięki temu 
stworzono dodatkową ofertę przede wszystkim dla turystów  
z ograniczoną sprawnością ruchową.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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W ramach projektu zostało zakupione nowe wyposażenie 
pokoi: telewizory, łóżka oraz meble kuchenne i sprzęt AGD. 
W otoczeniu agrokwatery dla gości urządzono plac zabaw 
dla dzieci i boisko do siatkówki, utwardzono miejsca parkin-
gowe oraz przygotowano altanę z grillem. 

Cel operacji: podniesienie standardu gospodarstwa agroturystycznego poprzez zakup wyposażenia oraz zagospodarowanie 
otoczenia agrokwatery.

Beneficjent: Sabina Panecka, Agroturystyka „U Sabci” w Woli Czołnowskiej (gmina Baranów)
Wartość całkowita: 250 920,00 zł
Kwota dofinansowania: 89 037,00 zł

Obecnie w gospodarstwie dostępnych jest 16 miejsc nocle-
gowych dla turystów. Mają oni do dyspozycji 4 pokoje, każ-
dy z oddzielną łazienką  oraz kuchnię z wyposażeniem do 
samodzielnego przygotowywania posiłków, a także duży 
salon i ogród. 

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

W ramach projektu właściciel funkcjonującego gospodar-
stwa agroturystycznego zakupił sprzęt sportowo-rekreacyj-
ny: 8 kajaków wraz z wiosłami i kamizelkami oraz zestaw 
do paintball’a. Dzięki temu oferta turystyczna gospodarstwa 

Cel operacji: zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego poprzez poszerzenie oferty agroturystycznej.

Beneficjent: Krzysztof Wawerek - Gospodarstwo Rolno-Agroturystyczne w miejscowości Kozioł (gmina Baranów)
Wartość całkowita: 92 744,00 zł
Kwota dofinansowania: 28 599,50 zł

wzbogaciła się o dodatkową propozycję, tj. spływy kaja-
kowe na rzece Wieprz oraz zajęcia i gry terenowe. Projekt 
przyczynił się do zwiększenie dochodu z prowadzonej dzia-
łalności agroturystycznej.   
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Zakres rzeczowy projektu obejmował: (1) budowę obiek-
tu usługowo-handlowego z przeznaczeniem do produkcji 
regionalnego pieczywa oraz organizacji pokazów i zajęć 
edukacyjnych w zakresie tradycyjnego pieczenia, (2) wyko-
nanie pieca chlebowego oraz (3) zakup wyposażenia: dzie-
ży do rozczyniania mąki i wyrobu ciasta chlebowego oraz 
stołów do formowania i studzenia pieczywa. 
Wykonany obiekt służy jako mała lokalna piekarnia i miej-
sce do prowadzenia zajęć edukacyjnych dla grup turystów.  

Cel operacji: zwiększenie dochodów gospodarstwa domowego poprzez podjęcie działalności pozarolniczej oraz 
organizacji zajęć edukacyjnych. 

Beneficjent: Urszula Wojda - „Alkierz”, miejscowość Śniadówka (gmina Baranów)
Wartość całkowita: 269 556,00 zł
Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

Dodatkowo znajdują się tutaj wystawy tematyczne jak np. wy-
stawa sprzętów gospodarstwa domowego używanych na wsi 
w pierwszej połowie XX wieku. Gospodarstwo jest także przy-
stosowane do organizacji imprez plenerowych dla turystów.
Odbiorcami pieczywa są m.in. lokalne sklepy oraz turyści. 
Wiele wyrobów produkowanych w tej piekarni ma status 
produktu lokalnego certyfikowanego przez Lokalną Grupę 
Działania „Zielony Pierścień”.

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczejRóżnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
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Zakres rzeczowy projektu obejmował prace budowlano - 
modernizacyjne świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposaże-
nia placu zabaw. Roboty budowlane dotyczyły: wymiany 
pokrycia dachowego, docieplenia stropu, wymiany stolarki 
okiennej i drzwiowej, wykonania wentylacji, elewacji, opa-
ski, chodnika oraz remontu instalacji sanitarnej, elektrycznej 
i odgromowej. Prace te poprawiły właściwości termiczne 
budynku oraz bezpieczeństwo korzystających z niego osób. 

Remont i wyposażenie Centrum Integracji Wiejskiej w miejscowości Janowice

Cel operacji: zwiększenie aktywności mieszkańców oraz promocja dziedzictwa lokalnego miejscowości.

Beneficjent: Gmina Janowiec
Wartość całkowita: 318 810,78 zł
Kwota dofinansowania: 179 347,00 zł

Dodatkowo zamontowano pochylnię dla niepełnospraw-
nych, która ułatwiła osobom niepełnosprawnym korzystanie 
z obiektu. Dla najmłodszych obok budynku zakupiono huś-
tawkę i ustawiono piaskownicę.
W wyniku projektu utworzono Centrum Integracji Wiejskiej, 
które umożliwia mieszkańcom Janowic organizowanie spo-
tkań oraz rozwijanie zainteresowań a także promocję dzie-
dzictwa lokalnego wśród turystów.

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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Zakres rzeczowy projektu to wykonanie robót ziemnych, 
podłączenie instalacji elektrycznej, wykonanie nasadzeń 
oraz montaż elementów statku. 
Do budowy pomnika portu wykorzystane zostały oryginalne 
koła napędowe ostatniego parostatku „Traugutt”, który po-
wstał w 1926 r. i pływał po Wiśle w okolicach Kazimierza 

Pomnik portu - zabudowa kół bocznokołowca „Traugutt”

Cel operacji: stworzenie innowacyjnej atrakcji turystycznej – pomnika portu w Kazimierzu Dolnym.

Beneficjent: Gmina Kazimierz Dolny
Wartość całkowita: 68 614,45 zł
Kwota dofinansowania: 43 721,00 zł

Dolnego. Parostatek „Traugutt” był ostatnią jednostką wy-
budowaną w Elblągu dla polskich armatorów. Był to także 
jeden z dwóch bliźniaczych modeli statku. Drugi - „Neptun” 
grał w kultowym filmie „Rejs” Marka Piwowskiego.
Pomnik portu stoi w Kazimierzu Dolnym przed Muzeum 
Przyrodniczym.

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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Zakres rzeczowy projektu obejmował prace rozbiórkowe i 
porządkowe oraz wykonanie: nawierzchni z płyt betono-
wych, schodów terenowych i ławy amfiteatralnej ze scho-
dami. Na uporządkowanym terenie zamontowano elementy 
małej architektury takie jak: ławki, siedziska, donice, stojaki 

Odnowa centrum miejscowości Góra Puławska

Cel operacji: poprawa wizerunku miejscowości i utworzenie przestrzeni integracji społecznej w centrum Góry Puławskiej

Beneficjent: Gmina Puławy
Wartość całkowita: 562 023,23 zł
Kwota dofinansowania: 287 643 zł

na rowery, tablice informacyjne, stoliki, kosze na śmieci, 
ażurowe pergole, ogrodzenie i latarnie. Wykonano także 
nowe nasadzenia roślin.
W efekcie uporządkowane centrum Góry Puławskiej służy 
mieszkańcom jako miejsce spotkań i rekreacji. 

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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Projekt polegał na zagospodarowaniu jednego z pomiesz-
czeń budynku szkolnego w Borowej na izbę prezentującą 
dawne eksponaty szkolne i historię szkolnictwa.
Zakres rzeczowy obejmował prace budowalne takie jak: 
wykonanie posadzki z płytek, montaż stolarki drzwiowej, 
montaż doświetlaczy piwnicznych, montaż grzejników  
i oświetlenia oraz roboty ogólnobudowlane. Zakupiono wy-

Utworzenie Izby Edukacji w miejscowości Borowa

Cel operacji: utworzenie Izby Edukacji służącej promocji miejscowości i integracji społeczności lokalnej.

Beneficjent: Gmina Puławy
Wartość całkowita: 73 880,01 zł
Kwota dofinansowania: 44 244,00 zł

posażenie: metalowy regał i gabloty ekspozycyjne, witrynę 
wiszącą, ściankę wystawienniczą, biurko, laptop z oprogra-
mowaniem, projektor multimedialny, ekran projekcyjny, ma-
nekiny, rolety okienne i składane krzesełka.  
Izba Edukacji pełni funkcję atrakcji turystycznej z ekspozy-
cją historii szkolnictwa oraz miejsca spotkań mieszkańców 
Borowej.

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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W wyniku prac budowlanych powstało ogólnodostępne, 
wielofunkcyjne boisko sportowe o wymiarach: 30 x 45 m 
ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i trybunami. Znajduje 
się ono przy szkole podstawowej w Karmanowicach i obej-
muje boisko do piłki nożnej, dwa boiska do koszykówki, 
dwa boiska do siatkówki oraz boisko do piłki ręcznej. Do-
datkowo zakupione zostało wyposażenie w postaci bramek, 

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Karmanowicach 

Cel operacji: stworzenie mieszkańcom warunków do uprawiania sportu poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska 
sportowego. 

Beneficjent: Gmina Wąwolnica
Wartość całkowita: 438 847,96 zł
Kwota dofinansowania: 286 969,00 zł

koszy i siatki. W celu poprawy bezpieczeństwa graczy teren 
do rozgrywek został ogrodzony i zamontowano piłkochwy-
ty. Wielofunkcyjne boisko stało się terenem rekreacyjnym  
i miejscem uprawiania różnych dyscyplin sportowych głów-
nie  dla mieszkańców Karmanowic a także dla dzieci i mło-
dzież z gminy Wąwolnica.

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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W ramach projektu wykonano prace remontowe i moder-
nizacyjne na sali widowiskowej. Zakres rzeczowy projek-
tu obejmował: odnowienie ścian i podłogi, wymianę sieci 
elektrycznej, montaż oświetlenia, montaż klimatyzacji oraz 

Remont i modernizacja sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kurowie

Cel operacji: podniesienie jakości usług świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury poprzez remont i modernizację sali 
widowiskowej

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Wartość całkowita: 85 806,45 zł
Kwota dofinansowania: 54 738,00 zł

zakup i instalację rolet okiennych. Sala Gminnego Ośrodka 
Kultury pełni funkcję świetlicy wiejskiej, jedynej w Kurowie. 
Jest miejscem spotkań, pracy twórczej, zebrań i szkoleń dla 
mieszkańców.  

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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Zakres projektu dotyczył zabezpieczenia dachu zabytkowej 
Wieży Ariańskiej i wymiany pokrycia dachowego na bu-
dynku niskim i budynku wysokim wieży. Projekt pozwoli na 
bezpieczne użytkowanie obiektu przez wiele lat. Obecnie 
w zabytkowej Wieży Ariańskiej mieści się Gminny Ośrodek 
Kultury oraz Biblioteka Publiczna w Wojciechowie. Dla tu-
rystów w części wieża została zaadaptowana na Muzeum 

Renowacja XVI - wiecznej Wieży Ariańskiej w celu ochrony dziedzictwa kulturowego Ziemi 
Wojciechowskiej

Cel operacji: zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu (zabytkowej Wieży Ariańskiej)

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wartość całkowita: 123 990,38 zł
Kwota dofinansowania: 67 910,00 zł

Kowalstwa oraz na Wojciechowskie Muzeum Regionalne 
gdzie prezentowane jest dziedzictwo kulturowe Wojciecho-
wa i okolic. Pomieszczenia tego obiektu są także miejscem 
integracji i pracy twórczej mieszkańców. Odbywają się  
w nich  m.in. spotkania członków Klubu Seniora oraz zaję-
cia taneczne i wokalno-instrumentalne.

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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W ramach projektu zakupiony został sprzęt do projekcji fil-
mów w wersji 3D: cyfrowy projektor kinowy, serwer kinowy, 
system 3D, procesor wizyjny (skaler) do obsługi sygnałów 
aktywnych audio i video, ekran kinowy, okablowanie wraz  
z listwami maskującymi, laptop z oprogramowaniem do 
kontroli i obsługi projektora oraz 1000 par okularów pa-
sywnych. Zaadaptowano kabinę kinooperatora do potrzeb 

Zakup wyposażenia do kina cyfrowego „Cisy” przy Nałęczowskim Ośrodku Kultury

Cel operacji: podniesienie standardu usług świadczonych przez Nałęczowski Ośrodek Kultury poprzez zakup wyposażenia 
do kina cyfrowego 

Beneficjent: Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Wartość całkowita: 293 908,50 zł
Kwota dofinansowania: 97 400,00 zł

kina cyfrowego. Zakres rzeczowy obejmował również do-
stawę, instalację, uruchomienie i zestrojenie kina cyfrowego.
Zastosowanie innowacyjnej technologii cyfrowej poprawiło 
jakość świadczonych usług. Mieszkańcy i turyści mają do-
stęp do najnowszych produkcji filmowych i bardzo chętnie 
korzystają z oferty Nałęczowskiego Ośrodka Kultury. 

Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi
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Odnowa i rozwój wsiOdnowa i rozwój wsi

W ramach projektu wykonano instalację odgromową  
w kościele oraz nowe pokrycie dachowe wraz z obróbkami 
blacharskimi w Kaplicy Loretańskiej w Gołębiu. Dzięki temu 
obiekty zostały zabezpieczone przed niszczeniem i popra-
wiono ich estetykę. Oba obiekty należą do cennych zabyt-
ków Lubelszczyzny i chętnie odwiedzane są przez turystów. 
Kościół murowany w Gołębiu jest unikatowym przykładem 

Odnowienie dachów w budynkach architektury sakralnej wpisanych do wojewódzkiego 
rejestru zabytków - Kościele Parafialnym oraz Kaplicy Loretańskiej w Gołębiu

Cel operacji: poprawa infrastruktury turystyczno-kulturowej oraz promocja walorów i potencjału turystycznego regionu. 

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka Św. Floriana i Św. Katarzyny
Wartość całkowita: 197 279,57 zł
Kwota dofinansowania: 106 860,00 zł

architektury renesansu północnego (wybudowany został la-
tach 1626-1638), a towarzysząca mu Kaplica Loretańska 
z 1634 r. jest kopią Domu Świętego, który znajduje się we 
włoskim Loreto.
Wyremontowane obiekty są atrakcją turystyczną przy szla-
ku rowerowym w Gołębiu. 
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Zakres prac polegał na utwardzeniu terenu pod altaną 
ogrodową, wykonaniu odprowadzenia wód powierzchnio-
wych, modernizacji przydomowej wędzarni, zakupie i mon-
tażu wyposażenia do ogrodu (drewniane donice, huśtawki 
dla dzieci, trampolina, zestaw mebli ogrodowych), zakupie 
wyposażenia do pokoi (4 telewizory LED i laptop z oprogra-

Modernizacja i podniesienie standardu kwatery agroturystycznej „Pokoje gościnne Przed 
Korzeniowym” poprzez wyposażenie w urządzenia rekreacyjne

Cel operacji: modernizacja terenu wokół kwatery turystycznej „Przed Korzeniowym” oraz podniesienie jej standardu.

Beneficjent: Iwona Pisula – „Pokoje gościnne Przed Korzeniowym” i muzyka biesiadna na żywo
Wartość całkowita: 31 248,02 zł
Kwota dofinansowania: 20 910,33 zł

mowaniem dla gości) oraz zakupie sprzętu do uprawiania 
turystyki aktywnej (8 rowerów turystycznych wraz ze stoja-
kiem i 10 par kijków do nordic walking).
Projekt uatrakcyjnił ofertę turystyczną kwatery „Przed Korze-
niowym”.

Małe ProjektyMałe Projekty
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Projekt dotyczył wykonania i urządzenia ogrodzonego 
placu zabaw o wymiarach 8 x 30 m oraz utwardzenia do 
niego dojścia. Plac zabaw został wyposażony w wielofunk-

Utworzenie środowiskowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Bochotnicy

Cel operacji: podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Bochotnica poprzez utworzenie środowiskowego placu zabaw 
jako miejsca rekreacji i wypoczynku.

Beneficjent: Bochotnickie Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Lokalnego
Wartość całkowita: 45 162,06 zł
Kwota dofinansowania: 36 109,80 zł

cyjne urządzenie wspinaczkowe, karuzelę, huśtawki i ławki. 
Dzięki projektowi powstało pierwsze miejsce rekreacji dla 
dzieci w miejscowości Bochotnica. 

Małe ProjektyMałe Projektyy
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W gminie Baranów działa 6 folklorystycznych zespołów 
śpiewaczych, które łącznie liczą 60 osób, są to: Zespół Śpie-
waczy przy Kole Gospodyń Wiejskich w Baranowie, Zespół 
Śpiewaczy „Śniadowianki” ze Śniadówki, Zespół Śpiewa-
czy „Czołnowianki” z Czołny, Zespół Śpiewaczy „Kaolinki” 

Wyposażenie zespołów folklorystycznych z gminy Baranów

Cel operacji: rozwój i kultywowanie lokalnych tradycji kulturalnych poprzez zakup wyposażenia dla zespołów śpiewaczych 
z gminy Baranów.

Beneficjent: Gmina Baranów
Wartość całkowita: 9 650,58 zł
Kwota dofinansowania: 5 492,00 zł

z Baranowa, Zespół Śpiewaczy z Zagoździa oraz Zespół 
Śpiewaczy z Pogonowa.
W ramach projektu zakupiono 60 par skórzanych butów 
dla wszystkich śpiewaczek jako uzupełnienie lokalnych stro-
jów. Projekt przyczynił się do podtrzymywania oraz promo-
cji lokalnych tradycji.

Małe ProjektyMałe Projekty
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W ramach projektu zakupiono wyposażenie zaplecza  
kuchennego do świetlicy wiejskiej w Zagoździu. Są to m.in.: 
szafki stojące i wiszące, blat, zlewozmywak, stół, chłodziar-
ko-zamrażarka, kuchenka mikrofalowa, płyta gazowa, pie-
karnik elektryczny i okap.

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagóźdź.

Cel operacji: poprawa infrastruktury publicznej służącej integracji lokalnej społeczności.

Beneficjent: Gmina Baranów
Wartość całkowita: 15 916,20 zł
Kwota dofinansowania: 9 058,00 zł

W efekcie mieszkańcy Zagóździa mogą rozwijać swoje za-
interesowania kulinarne i organizować warsztaty dla miesz-
kańców i turystów promujących lokalną kuchnię.  

Małe ProjektyMałe Projektyy
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W ramach projektu zorganizowano dla turystów trzydniową 
imprezę promującą dziedzictwo przyrodnicze, historyczne  
i kulturowe okolic Janowca i Kazimierza Dolnego. Większość 
wydarzeń odbyła się na dziedzińcu janowieckiego zamku.
Program imprezy obejmował m.in.: występy zespołów ludo-
wych, kół gospodyń wiejskich, zawody sportowe i pożarni-

Organizacja imprezy plenerowej - „Dni Janowca”

Cel operacji: promocja walorów turystycznych gmin: Janowiec i Kazimierz Dolny.

Beneficjent: Gmina Janowiec
Wartość całkowita: 48 456,03 zł
Kwota dofinansowania: 29 531,20 zł

cze, promocję lokalnych produktów i wycieczki tematyczne 
(rejs statkiem po Wiśle).
To wydarzenie umożliwiło promocję lokalnej oferty tury-
stycznej wśród wielkiej rzeszy turystów uczestniczących  
w nim.

Małe ProjektyMałe Projekty
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W ramach projektu wydano dwie uzupełniające się publi-
kację. Folder promocyjny pn. „Kazimierz Dolny. Informator 
dla turysty” w nakładzie 60 000 szt. zawiera informacje  
o historii miasta i okolic, zabytkach, walorach turystycznych 
i krajobrazowych., natomiast „Mapa centrum Kazimierza 

Promocja walorów turystycznych Kazimierza Dolnego i okolic poprzez wydanie materiałów 
informacyjnych

Cel operacji: rozwój turystyki poprzez wydanie publikacji prezentujących dziedzictwo kulturowe i lokalne atrakcje 
turystyczne.

Beneficjent: Gmina Kazimierz Dolny
Wartość całkowita: 24 970,00 zł
Kwota dofinansowania: 14 210,56 zł

Dolnego” pozwala na identyfikację najważniejszych obiek-
tów w terenie. Mapa posiada angielską wersję językową. 
Została wydana w nakładzie 800 szt. stukartkowych blocz-
ków. W efekcie turyści otrzymali informację o 33 zabytkach 
i atrakcjach zlokalizowanych w Kazimierzu Dolnym.

Małe ProjektyMałe Projektyy
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Gmina Końskowola znana jest w kraju z upraw róż. Dzięki 
różanym plantacjom część mieszkańców tej gminy ma za-
trudnienie. Projekt obejmował szereg działań, które wyko-
rzystywały ten zasób obszaru i promowały go. M.in. zorga-
nizowano warsztaty fotograficzne i plener malarski, których 
tematem była róża. Odbył się także rajd rowerowy wśród 
pól różanych oraz impreza plenerowa pn. „XIII Święto Róż” 
podczas której zaprezentowano różne odmiany tych kwia-

XIII Święto róż

Cel operacji: promocja dziedzictwa kulturowego gminy Końskowola.

Beneficjent: Gmina Końskowola
Wartość całkowita: 40 349,17
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

tów z lokalnych plantacji, lokalne zespoły artystyczne, wy-
stawę fotografii i malarstwa jako efekt wcześniej zakończo-
nych warsztatów oraz wyroby kulinarne z wykorzystaniem 
płatków i owoców róży.
W imprezie uczestniczyło wielu turystów, którzy mogli zapo-
znać się z dziedzictwem kulturowym lokalnych społeczności 
z okolic Końskowoli.

Małe ProjektyMałe Projekty
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W ramach projektu w miejscowości Stara Wieś utwardzo-
no kruszywem teren (1200 m²) wokół zbiorników wodnych, 
zamontowano barierki ochronne (na długości 106 m) oraz 
osiem ławek parkowych i koszy na śmieci.

Bulwar nad stawami w Starej Wsi, miejscem rekreacji i aktywnego wypoczynku

Cel operacji: rozwój turystyki poprzez wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczo-krajobrazowych i kulturowych 

Beneficjent: Gmina Końskowola
Wartość całkowita: 34 775,87 zł
Kwota dofinansowania: 19 964,57 zł

W efekcie powstał bulwar spacerowy jako przyjazne i bez-
pieczne miejsce rekreacji i wypoczynku dla rodzin z dzieć-
mi. Oświetlony bulwar prowadzi wokół zbiorników wod-
nych i wypielęgnowanych terenów zielonych.

Małe ProjektyMałe Projektyy
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W wyniku realizacji projektu w Markuszowie powstał plac 
zabaw. Wyposażony został w urządzenia do aktywnego 
wypoczynku tj. ściankę wspinaczkową, huśtawkę podwójną, 
wieżę, karuzelę tarczową, bujak sprężynowy oraz ławkę  
i stojak na rowery.

Plac zabaw elementem tworzenia równych warunków rozwoju dla dzieci z miejscowości 
wiejskich

Cel operacji: podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i integracji 

Beneficjent: Gmina Markuszów
Wartość całkowita: 23 748,53 zł
Kwota dofinansowania: 13 515,00 zł

Dzieci z Markuszowa i okolic mają lepsze warunki do re-
kreacji i zabawy gdzie  mogą rozwijać swoje umiejętności 
ruchowe. 

Małe ProjektyMałe Projekty
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W ramach projektu w centrum Markuszowa, przy szlaku ro-
werowym „W krainie Jana Pocka”, urządzono miejsce wy-
poczynkowo-rekreacyjne dla turystów.  Ustawiono 15 ławek 

Urządzenie małej infrastruktury turystycznej w centrum Markuszowa

Cel operacji: rozwój turystyki poprzez podniesienie standardu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Markuszowie. 

Beneficjent: Gmina Markuszów
Wartość całkowita: 54 593,38 zł
Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

betonowych, 10 betonowych koszów na śmieci, 3 cztero-
stanowiskowe stojaki na rowery i 2 gabloty ogłoszeniowe. 
Wykonano także nasadzenia  roślin ozdobnych.

Małe ProjektyMałe Projektyy
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Projekt obejmował kilka działań, które miały na celu promo-
cję Góry Puławskiej i okolic jako najważniejszego w kraju 
obszaru produkcji truskawek oraz promocję walorów zdro-
wotnych tego owocu.
Jednym z tych działań było zorganizowanie konferencji po-
święconej m.in. nowoczesnym metodom uprawy truskawek, 
która była adresowana do rolników – plantatorów truska-
wek oraz do środowisk naukowych i instytucji doradczych. 
W sesji plenarnej wzięli udział przedstawiciele m.in. Insty-
tutu Ogrodnictwa w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrod-
niczego w Lublinie i Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Końskowoli. 

I Święto Truskawki - festyn w miejscowości Góra Puławska

Cel operacji: poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zorganizowanie festynu połączonego z promocją walorów 
lokalnego produktu. 

Beneficjent: Gmina Puławy
Wartość całkowita: 39 444,60 zł
Kwota dofinansowania: 21 457,28 zł

W ramach projektu Gmina zorganizowała także szereg 
konkursów z udziałem mieszkańców, takich jak np. konkur-
sy na największą truskawkę, plastyczne, recytatorskie, arty-
styczne. Ich tematem przewodnim był owoc truskawki.
Głównym działaniem projektu była impreza plenerowa 
podczas której zaprezentowali się uczestnicy konkursów, 
lokalni artyści i miejscowi plantatorzy truskawek.
Dzięki projektowi zrealizowano innowacyjne wydarzenie, 
które miało swoje kolejne edycje w latach następnych jako 
główna impreza promocyjna gminy Puławy.

Małe ProjektyMałe Projekty
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Projekt dotyczył opracowania wirtualnego przewodnika 
turystycznego po gminie Puławy. Przewodnik składa się  
z interaktywnej mapy, na którą naniesiono kilkadziesiąt 
atrakcji turystycznych. Atrakcje te są opisane i zilustrowane 
fotografiami. Niektóre z nich dodatkowo posiadają ilustra-
cje panoramiczne i filmy promocyjne.

Opracowanie wirtualnego przewodnika po obszarze gminy Puławy

Cel operacji: promocja obszaru gminy Puławy poprzez opracowanie i udostępnienie wirtualnego przewodnika. 

Beneficjent: Gmina Puławy
Wartość całkowita: 11 562,00 zł
Kwota dofinansowania: 7 520,00 zł

Przewodnik dostępny jest na stronie internetowej gminy  
i służy turystom jako kompleksowa informacja na temat wa-
lorów turystycznych okolic Puław.

Małe ProjektyMałe Projektyy
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Malowniczy park w Łubkach wraz z dworkiem wybudowa-
nym w XIX w. w tzw. stylu narodowym wpisany jest do reje-
stru zabytków. Zakres rzeczowy projektu obejmował prace 
pielęgnacyjne na 170 drzewach, w tym na czterech dębach 
szypułkowych uznanych za pomniki przyrody. W ramach 
prac wykonano cięcia sanitarne i korygujące oraz założono 
wiązania elastyczne. Dodatkowo dla 180 dzieci i młodzieży 
z terenu gmin: Wojciechów, Nałęczów i Wąwolnica zorga-

Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Łubkach

Cel operacji: zachowanie, ochrona i promocja obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykonanie prac leczniczych, 
pielęgnacyjnych i porządkowych na drzewach w zabytkowym parku dworskim w Łubkach  

Beneficjent: Gmina Wojciechów
Wartość całkowita: 32 250,00 zł
Kwota dofinansowania: 20 724,00 zł

nizowano szkolenia dendrologiczne. Uczestnicy zajęć uczyli 
się rozpoznawać różne gatunki drzew oraz zasad ochrony 
przyrody.
Projekt przyczynił się do zabezpieczenia i poprawy stanu 
zdrowia drzew w zabytkowym parku oraz poprawił estety-
kę całego zespołu dworsko-parkowego, który jest atrakcją 
turystyczną. Dzięki projektowi 180 dzieci zyskało wiedzę  
z zakresu dendrologii oraz ochrony środowiska.

Małe ProjektyMałe Projekty
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W ramach projektu oznakowano odcinek szlaku rowerowe-
go o długości 12 km na obszarze gminy Wojciechów. Na 
trasie zamontowane zostały stojaki rowerowe i ławeczki dla 
turystów. Ustawiono 4 tablice z mapą szlaków rowerowych 

Oznakowanie szlaku rowerowego wraz z wyposażeniem w infrastrukturę towarzyszącą  
i wydaniem folderu promocyjnego

Cel operacji: rozwój turystyki aktywnej w gminie Wojciechów poprzez oznakowanie szlaku rowerowego oraz utworzenie 
infrastruktury towarzyszącej i wydanie folderu promocyjnego

Beneficjent: Gmina Wojciechów
Wartość całkowita: 16329,07 zł
Kwota dofinansowania: 10 215,92 zł

oraz wydano folder promocyjny (w nakładzie 2000 szt.).
Dzięki projektowi uzupełniono sieć już istniejących szlaków 
rowerowych i zwiększono atrakcyjność turystyczną gminy 
Wojciechów.
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Zakres rzeczowy projektu obejmował przygotowanie oraz 
przeprowadzenie widowiska historycznego pn.:„Ludzie mil-
czeli, drzewa przekazały tajemnicę” przedstawiającego ba-
talię o placówkę graniczną KOP we wrześniu 1939 r. oraz 
późniejsze losy oficerów polskich w Katyniu. Całość odgry-
wanej akcji uzupełniła muzyka i komentarze przygotowane 
przez historyków.
Zorganizowane zostały także warsztaty aktorskie i sceno-
graficzne. W warsztatach uczestniczyli członkowie Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej „Wilki” oraz mieszkańcy wsi Osi-
ny z gminy Żyrzyn. Ostatecznie podczas realizacji przed-
sięwzięcia udział wzięło około 100 mieszkańców gminy 
– aktorów amatorów oraz około 40 gości-rekonstruktorów. 
Wykorzystane zostały repliki uzbrojenia, kostiumy, rekwi-
zyty oraz scenografia opracowana podczas warsztatów.  
W celu urealnienia przedstawienia wypożyczone zostały 

Wydarzenie kulturalne : „Widowisko historyczne pn. Ludzie milczeli, drzewa przekazały 
tajemnicę”

Cel operacji: to podnoszenie jakości życia mieszkańców obszaru LSR poprzez zorganizowanie wydarzenia kulturalnego 
– rekonstrukcji historycznej.

Beneficjent: Gmina Żyrzyn
Wartość całkowita: 40 243,75 zł
Kwota dofinansowania: 24 739,53 zł

pojazdy historyczne, broń oraz zastosowano efekty piro-
techniczne. 
Do projektu zostały przygotowane plakaty, zaproszenia, 
broszury informacyjne, które służyły rozpropagowaniu in-
formacji o realizacji przedsięwzięcia.
Projekt jest przykładem współpracy przedstawicieli róż-
nych sektorów. Gmina Żyrzyn, jako przedstawiciel sektora 
publicznego, przygotowała wniosek oraz współfinansowa-
ła projekt a stowarzyszenia i mieszkańcy z obszaru LSR 
(głównie gminy Żyrzyn) wzięli udział w warsztatach przy-
gotowujących rekonstrukcję oraz jako aktorzy wystąpili  
w plenerowym spektaklu. Projekt jest także przykładem inte-
gracji międzypokoleniowej wśród mieszkańców, ponieważ 
w rekonstrukcji wzięli udział jako aktorzy zarówno dzieci, 
jak i osoby dorosłe.
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Zakres rzeczowy projektu obejmował zakupienie 3 tradycyj-
nych warsztatów tkackich jakich w przeszłości używali do 
tkania (m.in. chodników – pasiaków) twórcy ludowi z oko-
lic Borysowa, Bałtowa, Żerdzi, Skrudek, Jaworowa i Wil-
czanki pod Żyrzynem. Zakupione urządzenia służą obecnie 
do prezentacji turystom tradycyjnej techniki tkania oraz do 

Wyposażenie Izby Ludowej w Borysowie w warsztaty tkackie

Cel operacji: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup tradycyjnych warsztatów tkackich do Izby 
Ludowej w Borysowie.

Beneficjent: Gmina Żyrzyn
Wartość całkowita: 9 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 6 300,00 zł

szkolenia mieszkańców i wszystkich chętnych, którzy chcieli-
by nauczyć się tego unikalnego rzemiosła. Izba tkacka stała 
się jedną z atrakcji turystycznych przy szlaku rowerowym 
i jest rekomendowana turystom w paszporcie turystycznym 
oraz przewodniku rowerowym  przygotowanym przez LGD 
„Zielony Pierścień”.
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Dworek w Kośminie w gminie Żyrzyn wpisany jest do re-
jestru zabytków. Obiekt powstał na przełomie XIX i XX w.  
W nim urodziła się i mieszkała Zofia Kossak, jedna z najwy-
bitniejszych polskich pisarek XX wieku. W salonie głównym, 
na parterze budynku, na ścianach odkryte zostały podczas 
prac remontowych polichromie autorstwa Wojciecha Kos-
saka, wybitnego polskiego malarza. Z dzieła wyłania się 

Renowacja polichromii Wojciecha Kossaka w zabytkowym dworku w Kośminie

Cel operacji: odtworzenie polichromii Wojciecha Kossaka w zabytkowym dworku w Kośminie jako unikatowego lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.

Beneficjent: Gmina Żyrzyn
Wartość całkowita: 29 541,97 zł
Kwota dofinansowania: 19 214,20 zł

scena nawiązująca do tematu Powstania Styczniowego  
z 1863 r. 
W ramach projektu przeprowadzono prace konserwatorskie 
i odnowiono zabytkowe polichromie. Dzięki temu zostanie 
zachowana cenna polichromia i zwiększy się atrakcyjność 
turystyczna dworku.
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W ramach projektu opracowano i wydano 140 stronicowy 
album w twardej oprawie o wymiarach 22x22 cm w nakła-
dzie 2000 egzemplarzy.
Album prezentuje zdjęcia figur, krzyży i kapliczek z obsza-
ru gminy Puławy. Zdjęcia posegregowano wg nazw miej-

Wydawnictwo „Piękno kapliczek, figur i krzyży przydrożnych”

Cel operacji: podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Puławy poprzez wydanie albumu promującego lokalne 
dziedzictwo kulturowe i historyczne 

Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Puławach z siedzibą w Górze Puławskiej
Wartość całkowita: 21 345,80 zł
Kwota dofinansowania: 15 638,24 zł

scowości. Każdy obiekt posiada opis.  Bogato ilustrowany 
album jest inspiracją dla turystów do odwiedzenia okolic 
Puław, zaś mieszkańców zachęca do poznania lokalnej 
spuścizny kulturowej.
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W ramach projektu zostało zakupione stoisko mobilne do 
promocji i sprzedaży produktów lokalnych wytwarzanych 
przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc Chłopska” w Ba-

Produkty tradycyjne wytwarzane przez GS „Samopomoc Chłopska” w Baranowie –  
lokalnym bogactwem

Cel operacji: promocja produktów tradycyjnych i lokalnych wytwarzanych przez Gminną Spółdzielnię „Samopomoc 
Chłopska” w Baranowie. 

Beneficjent: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Baranowie
Wartość całkowita: 17 255,04 zł
Kwota dofinansowania: 9 548,00 zł

ranowie. W skład stoiska wchodzą: witryna-lada chłodni-
cza o pojemności 100 litrów, krajalnica do wędlin, namiot 
handlowy o wymiarach 3x4,5 m, trybuna reklamowa, roll-
-up i stojak reklamowy. Zakupiono również telewizor do 
prezentacji na temat działalności firmy i jej produktów. 
Zakupiony sprzęt pozwala na promocję produktów wędli-
niarskich i wypieków poza siedzibą firmy, podczas imprez 
wystawienniczych w kraju i za granicą.
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W ramach projektu zakupiono 30 kompletów strojów (je-
den komplet to: koszula, marynarka, krawat) dla członków 
Gminnej Orkiestry Dętej w Kurowie. Zakupiono również 
instrumenty dla zespołu: klarnet, perkusję i trzy waltornie. 
Gminna Orkiestra Dęta w Kurowie kontynuuje ponad stu-
letnie tradycje muzyczne. Pierwszy skład orkiestry powstał 

Zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej Orkiestry Dętej w Kurowie

Cel operacji: rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez zakup strojów i instrumentów muzycznych dla Gminnej 
Orkiestry Dętej w Kurowie. 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Wartość całkowita: 22 399,93 zł
Kwota dofinansowania: 12 230,40 zł

w 1906 r. Obecnie orkiestra liczy 30 muzyków, którymi są 
wyłącznie mieszkańcy Kurowa i okolic. Orkiestra występuje 
podczas  gminnych i powiatowych uroczystości, koncertu-
je również poza granicami kraju (występy w Austrii). Przy 
udziale Orkiestry w Kurowie odbywa się Festiwal Orkiestr 
Dętych połączony z cyklem warsztatów. 
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W ramach projektu zakupiono 30 jednolitych strojów dla 
członków Chóru Gminy Kurów, na które składają się: nie-
bieska toga i czerwona peleryna. Zakres rzeczowy obejmo-
wał również zakup trzystopniowego podestu scenicznego 

Zakup strojów dla chóru oraz podestu scenicznego dla GOK w Kurowie

Cel operacji: rozwijanie aktywności lokalnej poprzez zakup strojów dla chóru i zakup podestu scenicznego dla Gminnego 
Ośrodka Kultury w Kurowie.

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Kurowie
Wartość całkowita: 19 392,63 zł
Kwota dofinansowania: 12 096,69 zł

dla Gminnego Ośrodka Kultury. Z podestu korzystają min.: 
chór, orkiestra dęta, dziecięcy zespół teatralny, grupa te-
atralna dorosłych oraz zespół recytatorski. Zakup podestu 
pozwolił na przestrzenne wykorzystanie sceny.
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W ramach projektu zakupione zostały stroje dla członków 
Orkiestry Dętej – 6 kompletów męskich, 6 kompletów dam-
skich na które składają się: mundur, koszula, sznur galowy, 
sznur do koszuli, pagony do koszuli, krawat oraz czapka 

Zakupienie wyposażenia dla Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury  
w Wojciechowie

Cel operacji: aktywizacja społeczności lokalnej oraz promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wyposażenie 
w stroje oraz instrumenty Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Wojciechowie.. 

Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
Wartość całkowita: 26 969,50 zł
Kwota dofinansowania: 17 541,13 zł

rogatywka lub kapelusz. Zakupiono również akcesoria do 
instrumentów dętych - 89 sztuk (pulpity, ustniki, stroiki).
Projekt przyczynił się do zwiększenia aktywności społecz-
ności lokalnej w promowaniu i zachowaniu lokalnego dzie-
dzictwa kulturowego oraz tradycji muzycznych.

Małe ProjektyMałe Projektyy



54

Projekt obejmował zakup wyposażenia Izby Produktu Lo-
kalnego, zakup przenośnego stoiska do prezentacji oraz 
wykonanie materiałów promocyjnych i strony internetowej. 
W efekcie Izba została wyposażona w: prasę do tłoczenia 
oleju, dwie szafy chłodnicze, stoły technologiczne, pojemni-
ki technologiczne i termoizolacyjne oraz sprzęt do prezen-
tacji multimedialnych: laptop, monitor. Ponadto wykonano  

Izba produktu lokalnego jedną z nowych atrakcji turystycznych Zielonego Pierścienia

Cel operacji: zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez urządzenie i wyposażenie Izby Produktu Lokalnego 

Beneficjent: Jolanta Pecio, Firma Produkcyjno-Handlowo-Usługowa „Skarby Natury”
Wartość całkowita: 34 940,56 zł
Kwota dofinansowania: 20 726,07 zł

4 000 szt. ulotek promocyjnych w formacie A5 oraz 2000 
szt. ulotek w formacie A7. Izba Produktu Lokalnego w Za-
błociu specjalizuje się w tłoczeniu na zimno olejów z róż-
nych gatunków roślin. Jest także atrakcją turystyczną na 
szlaku Ekomuzeum Lubelszczyzny – Żywa Tradycja gdzie 
dla turystów organizowane są specjalne pokazy i zajęcia 
edukacyjne w zakresie tłoczenia oleju na zimno.
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W ramach projektu wykonano prace konieczne do przysto-
sowania budynku do pełnienia funkcji kulturalnych. Zakres 
prac obejmował: wykonanie przyłącza trójfazowego ener-
gii elektrycznej, modernizację instalacji elektrycznej, moder-
nizację schodów wejściowych – wykonanie podjazdu dla 
niepełnosprawnych, docieplenie i izolację fundamentów, 
wykonanie obróbek blacharskich, wymianę części podłogi, 

Dom spotkań twórczych - przestrzeń integracyjna

Cel operacji: włączenie mieszkańców do uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i spotkaniach integracyjnych poprzez 
przystosowanie i wyposażenie budynku mieszkalnego wykorzystywanego do zebrań wiejskich... 

Beneficjent: Jóźwik Katarzyna
Wartość całkowita: 24 721,00 zł
Kwota dofinansowania: 17 175,83 zł

wykonanie sufitu z płyt i instalację ogrzewania. Zakupiono 
farby i oleje – w ramach pracy nieodpłatnej wykonano pra-
ce malarskie. 
W Domu Spotkań Twórczych organizowane są nieodpłatne 
warsztaty plastyczne, teatralne i fotograficzne oraz odby-
wają się wystawy, wernisaże i koncerty. Przez 6 dni w tygo-
dniu mieszkańcy i goście mogą korzystać z  czytelni.   

Małe ProjektyMałe Projektyy



56

W ramach projektu przygotowano i zrealizowano cykl 
wydarzeń artystycznych, które ukazują dorobek kazimier-
skiej kolonii artystycznej. Były to: wystawa plenerowa na 
Małym Rynku w Kazimierzu Dolnym, wystawa w siedzibie 
Kazimierskiego Ośrodka Kultury i Promocji w Kazimierzu 
Dolnym, projekcja dwóch filmów („Łukaszowcy N.Y ‘39” 

Europejski Festiwal Kolonii Artystycznych w Kazimierskim Ośrodku Kultury, Promocji 
i Turystyki

Cel operacji: przywrócenie wizerunku Kazimierza Dolnego jako kolonii artystycznej.

Beneficjent: Kazimierski Ośrodek Kultury
Wartość całkowita: 42 858,24 zł
Kwota dofinansowania: 29 448,02 zł

i „Dwa Księżyce”). Zorganizowano koncert nawiązujący  
 w swojej stylistyce do atmosfery przedwojennego Kazimie-
rza Dolnego, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki ży-
dowskiej. Zakres rzeczowy obejmował również druk katalo-
gu na wystawę w nakładzie 500 szt., zaproszeń, plakatów 
i roll-upa.
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W ramach projektu wytyczono pieszy Nałęczowski Szlak 
Literacki, który prezentuje 30 atrakcji turystycznych. Została 
wydana mapa w nakładzie 5000 egzemplarzy oraz apli-
kacja oparta o komunikaty mp3 ułatwiająca spacery po 
Nałęczowie. Zakupiono także 10 urządzeń do odtwarzania 
komunikatów, które turyści mogą bezpłatnie wypożyczać  

Nałęczowski Szlak Literacki

Cel operacji: podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Nałęczów poprzez utworzenie i promocję produktu turystycznego 
- Nałęczowskiego Szlaku Literackiego. 

Beneficjent: JLokalna Organizacja Turystyczna „Kraina Lessowych Wąwozów”
Wartość całkowita: 24 629,40 zł
Kwota dofinansowania: 17 240,58 zł

w punkcie informacji turystycznej w Nałęczowie. Trasy wy-
cieczek zostały przygotowane z myślą o różnych grupach 
docelowych. Opracowano trasy dla dzieci i młodzieży  oraz 
dla dorosłych turystów indywidualnych. Urządzenie pozwa-
la wybrać trasę w zależności od czasu jakim dysponujemy 
– trasy jedno- i dwugodzinne.    
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Gospodarstwo agroturystyczne położone jest w miejscowo-
ści Zawada na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazo-
wego. W ramach projektu zagospodarowano teren wokół 
kwatery agroturystycznej. Zakres rzeczowy projektu obej-

Podniesienie standardu usług gospodarstwa agroturystycznego w m. Zawada poprzez 
zagospodarowanie posesji

Cel operacji: rozwój turystyki poprzez zagospodarowanie terenu gospodarstwa agroturystycznego.

Beneficjent: Renata Marczak
Wartość całkowita: 35 286,00 zł
Kwota dofinansowania: 24 700,10 zł

mował wykonanie chodników z kostki brukowej oraz bu-
dowę altany. Wykonane elementy: altana i chodniki uatrak-
cyjniły ofertę gospodarstwa agroturystycznego i poprawiły 
jego wizerunek.
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W ramach operacji zakupione zostały dla Kapeli Nałę-
czowskiej jednolite stroje do występów (7 kompletów) na-
wiązujące do dawnych regionalnych strojów ludowych oraz 
instrumenty muzyczne i sprzęt nagłaśniający. Kapela Nałę-
czowska istnieje od września 2008 r. Muzycy grali na wy-
służonych już instrumentach i korzystali z wypożyczanych 
strojów. Kapela musiała ponosić znaczne koszty na konser-
wację instrumentów co utrudniało jej działalność. Obecnie 

Zakup instrumentów muzycznych i strojów dla Kapeli Nałęczowskiej

Cel operacji: rozwój aktywności kulturalnej mieszkańców gminy Nałęczów poprzez zakup instrumentów muzycznych  
i strojów dla zespołu wokalno-muzycznego. 

Beneficjent: Nałęczowski Ośrodek Kultury w Nałęczowie
Wartość całkowita: 25 068,40 zł
Kwota dofinansowania: 14 992,00 zł

zespół liczy siedem osób. Dzięki zrealizowanemu projek-
towi może częściej występować uświetniając m.in. imprezy 
plenerowe adresowane do mieszkańców oraz kuracjuszy  
i turystów. W repertuarze kapeli można usłyszeć np. znane 
ludowe pieśni i przyśpiewki z Lubelszczyzny oraz piosenki 
własne. Zespół wydał pierwszy album płytowy ze swoim re-
pertuarem. 
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W ramach projektu wydano album promujący obiekty sa-
kralne i kulturowe trzech parafii, które leżą na szlakach 
rowerowych przy Bursztynowym Szlaku Greenways: Nałę-

Album promujący obiekty sakralne i kulturowe Parafii Wąwolnica i innych parafii  
znajdujących się na Bursztynowym Szlaku Greenways

Cel operacji: promocja i wyeksponowanie dla turystów obiektów sakralnych i kulturowych parafii: Wąwolnica, Kazimierz 
Dolny i Nałęczów poprzez wydanie albumu

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Wojciecha w Wąwolnicy
Wartość całkowita: 60 000,00 zł
Kwota dofinansowania: 48 000,00 zł

czów, Wąwolnica i Kazimierz Dolny. Album liczy 80 stron 
 ma format A4. Jego nakład wynosi 1500 egzemplarzy.
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W ramach projektu przeprowadzono remont organów w za-
bytkowym, wybudowanym w XVIII w., drewnianym kościele 
pw. Św. Teodora w Wojciechowie. Wykonano prace pole-
gające na konserwacji systemu powietrznego instrumentu – 
miecha, kanałów powietrznych, zaworu regulacyjnego oraz 

Remont organów w zabytkowym kościele parafialnym pw. Św. Teodora w Wojciechowie

Cel operacji: zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont organów w obiekcie wpisanym do rejestru 
zabytków oraz wydanie folderów promujących dziedzictwo kultury sakralnej.  

Beneficjent: Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem św. Teodora w Wojciechowie
Wartość całkowita: 32 751,00 zł
Kwota dofinansowania: 22 925,00 zł

dmuchawy, a także przeprowadzono gruntowną renowację 
klawiatury ręcznej. Opracowano i wydano kolorowy  folder 
promujący dziedzictwo kultury sakralnej na obszarze LSR 
pt. „Kościół parafialny pw. Św. Teodora w Wojciechowie, 
zabytki sakralne okolicy”. 
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W ramach projektu opracowano i wydano mapę turystycz-
ną Ziemi Puławskiej w nakładzie 5 000 szt. Mapa zawiera 
informacje o zabytkach, architekturze, walorach przyrodni-
czych obszaru jak również o szlakach pieszych i rowero-
wych.
Mapa została opracowana w skali 1:70 000, zaś plany 
miast: Puław, Kazimierza Dolnego i Nałęczowa w skali 
1:10 000. Na mapie zostały oznaczone: szlaki rowerowe, 
szlaki piesze, punkty widokowe, muzea i skanseny, miejsca 

Mapa turystyczna Ziemi Puławskiej

Cel operacji: promocja walorów turystycznych poprzez opracowanie i wydanie mapy turystycznej Ziemi Puławskiej 
prezentującej ciekawe miejsca oraz szlaki piesze i rowerowe. 

Beneficjent: Powiat Puławski
Wartość całkowita: 21 133,00 zł
Kwota dofinansowania: 12 419,00 zł

martyrologii, pola bitwy, zabytkowe kościoły i synagogi, 
zabytki techniki, pomniki, grodziska i kurhany, kamienioło-
my, stadniny koni, wyciągi narciarskie, ośrodki rękodzieła 
ludowego, obiekty agroturystyczne, przeprawa promowa, 
uzdrowisko, rezerwaty florystyczne i faunistyczne, pomniki 
przyrody oraz młyny na rzece Bystrej. Turysta wyposażony 
w taką mapę może indywidualnie zaplanować wycieczki po 
Ziemi Puławskiej.
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W ramach projektu zostało opracowane i wykonane 160 
stronicowe wydawnictwo pt. „Powiat Puławski. Leksykon 
krajoznawczy”. Leksykon został wydany w formie mini-en-
cyklopedii o regionie. 

Wydawnictwo pt.: „Powiat Puławski. Leksykon krajoznawczy”

Cel operacji: usystematyzowanie i promocja informacji o miejscowościach Powiatu Puławskiego. 

Beneficjent: Powiat Puławski
Wartość całkowita: 27 450,00 zł
Kwota dofinansowania: 18 550,00 zł

W publikacji zamieszczono informacje o historii, walorach 
przyrodniczych i kulturowych każdej miejscowości. Wy-
dawnictwo jest ilustrowane kolorowymi zdjęciami. Książka 
stanowi cenne kompendium wiedzy dla turystów, ale także 
dla mieszkańców regionu i przewodników turystycznych.
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W ramach projektu wydano 76 stronicową publikację o wy-
miarach 20x20 cm w nakładzie 5 000 egzemplarzy. Więk-
szą część publikacji stanowią barwne fotografie różnych 
gatunków ptaków. Opisy przygotowano w dwóch wersjach 
językowych: polskim i angielskim. W publikacji zaprezen-

Folder promocyjny „Ziemia Puławska - ptasia ostoja”

Cel operacji: promocja zasobów przyrodniczych, w szczególności ornitologicznych, poprzez wydanie folderu promocyjnego, 
uzupełnionego diaporamą. 

Beneficjent: Powiat Puławski
Wartość całkowita: 60 807,00 zł
Kwota dofinansowania: 45 028,00 zł

towano gatunki ptaków, które można spotkać na terenie  
Powiatu Puławskiego.
Wydawnictwo to przyczyniło się do wzrostu atrakcyjności 
turystycznej, świadomości ekologicznej oraz wzbudzenia 
zainteresowania ornitologią zarówno turystów jak i miesz-
kańców Ziemi Puławskiej.
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W ramach projektu wydana została dwujęzyczna (polsko-
-angielska) publikacja pn. „Zachować w pamięci – kulturo-
we, krajobrazowe i kulinarne dziedzictwo ziemi puławskiej” 
w nakładzie 1500 szt. Zakres rzeczowy projektu obejmował 
konsultacje etnograficzne, tłumaczenie, skład i druk wydaw-
nictwa. Publikacja prezentuje dziedzictwo regionu. Poszcze-
gólne rozdziały poświęcono kolejno: promocji lokalnych  

Wydawnictwo regionalne: „Zachować w pamięci - kulturowe, krajobrazowe i kulinarne 
dziedzictwo ziemi puławskiej”

Cel operacji: zachowanie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu.

Beneficjent: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Puławach
Wartość całkowita: 25 880,00 zł
Kwota dofinansowania: 11 634,00 zł

i tradycyjnych produktów (tutaj czytelnik pozna kilkadziesiąt 
przepisów lokalnej kuchni), dawnej  ludowej obrzędowości 
(min. praca na wsi i obrzędy związane z życiem codzien-
nym, świętami) oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego  
i kulturowego (min. walory turystyczne i krajoznawcze, szla-
ki turystyczne). 
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W ramach projektu utworzono Regionalną Izbę Tradycji 
w Celejowie. Wykonano prace polegające na ociepleniu 
stropu, szpachlowaniu i malowaniu ścian oraz sufitu, wyko-
naniu kuchni kaflowej oraz pieca chlebowego. Wykonano 
również podłogi, zamontowano drzwi zewnętrzne i we-

Utworzenie Regionalnej Izby Tradycji w Celejowie

Cel operacji: promocja walorów turystycznych regionu poprzez remont obiektu pełniącego funkcje turystyczne.

Beneficjent: Regionalne Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju „Wokół Bystrej”
Wartość całkowita: 30 579,83 zł
Kwota dofinansowania: 21 405,88 zł

wnętrzne oraz zakupiono dwa stoły i dwie drewniane ławy 
oraz 16 krzeseł.
Dzięki projektowi w izbie można organizować warsztaty i 
prezentacje dla turystów przedstawiające dziedzictwo kul-
turowe regionu.
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W ramach projektu stowarzyszenie zakupiło stoliki, krzesła, 
szafki, wieszaki na ubrania, filiżanki, talerzyki oraz termosy. 
Wyposażenie to będzie wykorzystane przez mieszkańców 

Wyposażenie świetlicy wiejskiej

Cel operacji: stworzenie warunków do działalności społecznej mieszkańców wsi Drzewce poprzez zakup wyposażenia 
do świetlicy wiejskiej

Beneficjent: Stowarzyszenie „Aktywna Wieś” w Drzewcach
Wartość całkowita: 14 474,62 zł
Kwota dofinansowania: 10 132,23 zł

do organizowania m.in. spotkań integracyjnych, lokalnych 
imprez, szkoleń i warsztatów dla lokalnej społeczności.  
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W ramach projektu zakupiono nowe wyposażenie do po-
koi agrokwatery, w tym m.in.: meble, pościel i telewizor. W 
sąsiedztwie obiektu zagospodarowano otoczenie poprzez 
umocnienie brzegów stawu, budowę kładki, montaż ogro-

Podniesienie atrakcyjności kwatery agroturystycznej oraz jej otoczenia poprzez działania 
modernizacyjne i doposażenie obiektu

Cel operacji: podniesienie jakości oferty turystycznej poprzez modernizację i doposażenie agrokwatery oraz 
zagospodarowanie jej otoczenia.

Beneficjent: Olga Urbanek
Wartość całkowita: 52 681,31 zł
Kwota dofinansowania: 37 081,68 zł

dzenia, wykonanie altany z grillem, budowę placu zabaw 
oraz basenu dla gości.
W efekcie poprawił się standard oferty noclegowej i wy-
poczynkowej agrokwatery i wzrosła liczba miejsc noclego-
wych do 10. Turyści mają obecnie do dyspozycji pięć pokoi.
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