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Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania 431 Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania,
nabywanie umiejętności i aktywizacja
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

2.

Wstęp

Z

przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację dotyczącą przedsięwzięć zrealizowanych na obszarze Lokalnej
Grupy Działania „EUROGALICJA” w latach 2010-2013.
Znajdziecie tu Państwo przegląd dobrych praktyk realizowanych
w ramach osi 4 LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wszystkie te operacje przyczyniły się do rozwoju obszarów
wiejskich, budowania potencjału naszego regionu i animowania
lokalnych społeczności. Wdrożone projekty miały także na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego, wzmacnianie
cennych postaw i inicjatyw lokalnych.
Mamy nadzieję, że przekazana Państwu publikacja zapoczątkuje
nowe pomysły na obszarze LGD „EUROGALICJA”.
Życząc przyjemnej lektury, dziękujemy i gratulujemy wszystkim,
którzy skorzystali z dotacji Programu Leader.

3.

RÓ

ŻN

RÓŻNICOWANIE
w kierunku
działalności
nierolniczej

Beneficjent:
Dariusz Cholewa

IC

Tytuł operacji:
Rozwój infrastruktury agroturystycznej
– budowa kortu tenisowego.
Wartość całkowita projektu:
200 969,00 zł
Kwota dofinansowania:
100 000,00 zł
Czas realizacji:
od 21.05.2010
do 14.12.2012

OW
AN

IE

Opis projektu:

W

ramach realizacji projektu wybudowano kort tenisowy
z podłożem z trawy syntetycznej i ogrodzeniem z siatki.
Jako punkt sportowo-rekreacyjny i turystyczny jest dodatkowym elementem uzupełniającym istniejącą w bezpośrednim
sąsiedztwie działalność noclegową, punkt gastronomiczny i bar.

4.

5.

Beneficjent:
Jadwiga Cholewa
Tytuł operacji:
Zwiększenie konkurencyjności firmy
oraz wzrost przychodów
z prowadzonej działalności gospodarczej
poprzez zakup wyposażenia
oraz utworzenia nowych miejsc pracy.
Wartość całkowita projektu:
111 260,00 zł
Kwota dofinansowania:
55 630,00 zł
Czas realizacji:
od 9.12.2011
do 7.02.2013

TWORZENIE
i rozwój mikroprzedsiębiorstw

TW
OR
Z

EN

IE

Opis projektu:

W

wyniku realizacji projektu zostało zakupione wyposażenie
hotelowe w postaci zagłowia,
łóżek z materacami, stolików nocnych,
szaf, biurek, krzeseł, sof, wieszaków, luster, telewizorów, koszy na śmieci, lampek
nocnych itp. Wszystko to przyczyniło się do
zwiększenia atrakcyjności oferty i zwiększenia przychodów.

6.

7.

Beneficjent:
Paweł Piekut
Tytuł operacji:
Głównym celem projektu
jest wzrost konkurencyjności
firmy Dig-Pol na rynku poprzez
zakup koparko-ładowarki JCB.
Wartość całkowita projektu:
334 280,00 zł
Kwota dofinansowania:
135 950,00 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 25.04.2013

Opis projektu:

Z

akup nowej koparko-ładowarki JCB
4CX pozwolił przyśpieszyć rozwój
firmy i rozszerzyć zakres świadczonych usług dla społeczności lokalnej,
regionalnej oraz ponadregionalnej tj. dla
mieszkańców obszaru LSR, samorządów i
jednostek im podległych, przedsiębiorców,
rolników i innych. Maszyna używana jest
przy budowie sieci kanalizacyjnych i dróg
oraz robotach ziemnych.

8.

Beneficjent:
Dominik Zdeb
Tytuł operacji:
Budowa budynku przeznaczonego
do prowadzenia działalności gospodarczej
oraz zakup narzędzi i sprzętu
do prowadzenia usług budowlanych.
Wartość całkowita projektu:
160 443,00 zł
Kwota dofinansowania:
65 371,00 zł
Czas realizacji:
od 1.03.2010
do 2.11.2012

TW
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Z
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IE

Opis projektu:

W

ramach operacji została zrealizowana budowa budynku usługowo-gospodarczo-garażowego, jest to miejsce
przetrzymywania zakupionych narzędzi i sprzętów oraz
miejsce przyjmowania klientów zainteresowanych usługami. Zostały
zakupione: wiertarka, wkrętarka, szlifierka, młot wyburzeniowy,
drabina, wyrzynarka, pilarka spalinowa, wibrator budowlany, zagęszczarka do gruntu, betoniarka, spawarka, agregat prądotwórczy,
wiertnica spalinowa, przyczepa. Wszystkie te narzędzia są potrzebne do codziennej pracy przy budowie i montażu ogrodzeń.

9.

ODNOWA
i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Trzebownisko
Tytuł operacji:
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa
Domu Ludowego w Tajęcinie
i przystosowanie pobocza do ruchu pieszego
przy drodze gminnej w Trzebownisku
w kierunku Ośrodka Sportu i Rekreacji.
Wartość całkowita projektu:
1 529 610,99 zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00 zł
Czas realizacji:
od 30.11.2010
do 28.02.2011

OD

NO

W
A

Opis projektu:

G

łównym zakresem operacji była rozbudowa, przebudowa i nadbudowa Domu Ludowego w Tajęcinie na działce
nr 592/2 w Tajęcinie oraz przystosowanie pobocza do ruchu pieszego przy drodze gminnej w Trzebownisku w kierunku Ośrodka Sportu i Rekreacji przy drodze gminnej (w km 0+000+0+502).

10.

11.

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem
Tytuł operacji:
Remont Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnem.
Wartość całkowita projektu:
272 053,72 zł
Kwota dofinansowania:
165 886,00 zł
Czas realizacji:
od 15.05.2010
do 30.12.2011

OD

Opis projektu:

P

rzedmiotem
operacji był remont
głównej
siedziby
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Krasnem.
W ramach zaplanowanych
prac przeprowadzono remont i wymianę: stolarki
budynku, malowanie elewacji, uszczelnienie dachu, wymianę obróbek blacharskich
i rynien, malowanie ścian
wewnętrznych, remont WC,
instalacji elektrycznej, utylizację.

Opis projektu:

W

ramach realizacji operacji wykonano chodnik
w Nienadówce Górnej.
Zakres prac objął: roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe,
roboty ziemne, zatokę postojową,
poszerzenia, odwodnienie, ułożenie chodnika.

12.

Beneficjent:
Gmina Głogów Małopolski
Tytuł operacji:
Budowa chodnika w miejscowości Budy
Głogowskie, gmina Głogów Małopolski.
Wartość całkowita projektu:
653 527,17 zł
Kwota dofinansowania:
345 251,00 zł
Czas realizacji:
od 5.05.2010
do 13.10.2010

Beneficjent:
Gmina Sokołów Małopolski
Tytuł operacji:
Budowa chodnika
w Nienadówce Górnej.
Wartość całkowita projektu:
874 950,53 zł
Kwota dofinansowania:
452 697,00 zł
Czas realizacji:
od 5.05.2010
do 23.11.2011

NO

W
A

Opis projektu:

P

oprawa jakości życia, zaspokajanie potrzeb społecznych
mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości Budy Głogowskie poprzez budowę chodnika. Dzięki
realizacji tej operacji osiągnięte zostaną cele założone w LSR stowarzyszenia Eurogalicja tj.: Cel ogólny 1: „Poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru LGD Eurogalicja oraz cele szczegółowe: 1.1
Budowa i zagospodarowanie
miejsc integracji społecznej
i 1.2. Wzrost integracji społecznej poprzez wykonanie
w
przestrzeni
publicznej
chodnika, który umożliwi
dotarcie do już istniejącej
infrastruktury
społecznej,
znajdującej się w miejscowości Budy Głogowskie i tym
samym spowoduje wzrost tej
integracji. Osiągnięty także
zostanie cel szczegółowy 1.3.
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej - poprzez budowę infrastruktury turystycznej
tj. chodnika, który zapewni swobodne i bezpieczne przemieszczanie
się potencjalnych turystów po miejscowości Budy Głogowskie. Wybudowano 1725 m2 chodnika, poszerzono 675 m2 jezdni.

13.

Beneficjent:
Gmina Krasne
Tytuł operacji:
Wyposażenie placu zabaw w Krasnem
– koło apteki.
Wartość całkowita projektu:
58 187,57 zł
Kwota dofinansowania:
34 426,00 zł
Czas realizacji:
od 9.12.2010
do 29.04.2011

Beneficjent:
Gmina Kamień

Opis projektu:

G

łównym zakresem
operacji
była
poprawa jakości
życia mieszkańców oraz
zwiększenie bezpieczeństwa
poprzez budowę chodnika
szer. 1,5 m o dł. 700 m przy
drodze powiatowej nr 1277
w miejscowości Łowisko.

Tytuł operacji:
Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1277 R w m. Łowisko.
Wartość całkowita projektu:
298 914,60 zł
Kwota dofinansowania:
177 756,00 zł
Czas realizacji:
od 16.11.2011
do 14.12.2012

14.

NO

W
A

Opis projektu:

R

Opis projektu:

Beneficjent:
Gmina Kamień
Tytuł operacji:
Budowa chodnika przy drodze
powiatowej nr 1363 R
w m. Kamień Krzywa Wieś.
Wartość całkowita projektu:
180 188,36 zł
Kwota dofinansowania:
117 195,00 zł
Czas realizacji:
od 16.11.2011
do 14.12.2012

OD

G

łównym zakresem
operacji
było zaspokojenie potrzeb mieszkańców
poprzez wykonanie chodnika szer. 1,5 m o dł. 400
m przy drodze powiatowej
nr 1363 w miejscowości
Kamień Krzywa Wieś.

ealizacja operacji polegała na zakupie i montażu
wyposażenia placu zabaw:
karuzela Staś, huśtawka łańcuchowa dwuosobowa – 2 m siedziska
mieszane, huśtawka wagonowa podwójna, zestaw DaMa, piaskownica
ósemka 510x5.10.

15.

OD
Beneficjent:
Gmina Głogów Małopolski
Tytuł operacji:
Budowa chodnika w Zabajce
i Woli Cichej, gmina Głogów Małopolski.
Wartość całkowita projektu:
588 732,89 zł
Kwota dofinansowania:
308 853,00 zł
Czas realizacji:
od 15.11.2011
do 18.01.2012

Opis projektu:

P

oprawa jakości życia, zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców oraz wzrost atrakcyjności turystycznej
miejscowości Zabajka oraz Wola Cicha poprzez budowę
chodnika.

16.

Beneficjent:
Gmina Czarna
Tytuł operacji:
Budowa ścieżek rowerowych
i placów zabaw w miejscowościach:
Dąbrówka, Krzemienica, Pogwizdów, Wola Mała.
Wartość całkowita projektu:
822 473,80 zł
Kwota dofinansowania:
500 000,00 zł
Czas realizacji:
od 16.11.2011
do 15.10.2013

NO

W
A

Opis projektu:

W

I etapie, w okresie 24.02–27.12.2012 r. utwardzono
teren, wybudowano ścieżki rowerowe i place zabaw
w 4 miejscowościach: Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdowie i Woli Małej. Podczas etapu końcowego realizacji operacji
24.02.2012–15.10.2013 r. zamontowano urządzenia na placach zabaw w miejscowościach: Dąbrówki, Krzemienica, Pogwizdów, Wola

17.

OD

NO

Mała oraz wykonano ogrodzenia. Zrealizowana operacja została skierowana do najmłodszych mieszkańców gminy Czarna (place zabaw),
a także dla osób odwiedzających obszar gminy, w celu zaspokojenia
potrzeb społecznych w zakresie turystyki oraz przyczynia się do
wzrostu atrakcyjności rekreacyjnej i sportowej (ścieżka rowerowa).

18.

W
A

19.

MA

ŁE

Beneficjent:
Gmina Czarna
Tytuł operacji:
Wydanie publikacji „Obrzędy weselne
XIX-wiecznej Krzemienicy”.
Wartość całkowita projektu:
17 500,00 zł
Kwota dofinansowania:
12 250,00 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 30.12.2010

„MAŁE
PROJEKTY”

PR

OJ

EK

TY

Opis projektu:

W

ramach realizacji projektu została wydana monografia
dokumentująca unikatowe w skali kraju XIX-wieczne
obrzędy weselne wsi Krzemienica. Pierwszym działaniem
związanym z wydaniem monografii było przygotowanie we współpracy z etnografem, choreografem
i muzykologiem materiałów
oraz korekta tekstu, opracowanie materiałów archiwalnych i wykonanie aktualnych
fotografii. W ramach projektu
wydana została publikacja
w nakładzie 500 egzemplarzy.
Realizacja zadania rozpoczęła się w marcu i zakończyła
się spotkaniem promocyjnym
w październiku. Publikacja
przekazana została do bibliotek, muzeów kultury ludowej
oraz jednostek, których zadaniem jest popularyzacja dziedzictwa kultury ludowej.

20.

21.

MA
Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem
Tytuł operacji: Zakup materiałów
wystawienniczych na wyposażenie
świetlicy wiejskiej w Malawie działającej
w Gminnym Ośrodku Kultury
i Bibliotece w Krasnem.
Wartość całkowita projektu:
19 902,28 zł
Kwota dofinansowania:
11 326,00 zł
Czas realizacji:
od 6.04.2012 do 28.06.2013

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem
Tytuł operacji: Zakup sprzętu
komputerowego z peryferiami
na wyposażenie świetlicy wiejskiej
działającej w Gminnym Ośrodku Kultury
i Bibliotece w Krasnem
Wartość całkowita projektu:
19 800,00 zł
Kwota dofinansowania:
11 268,00 zł
Czas realizacji:
od 16.11.2011
do 27.02.2013

ŁE

PR

OJ

EK

TY

Opis projektu:

O

Opis projektu:

O

peracja zakładała poprawę jakości życia mieszkańców obszaru LGD Eurogalicja poprzez umożliwienie mieszkańcom
Krasnego dostępu do nowoczesnych technologii – sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz peryferiami. Operacja zakłada zakup: 5 zestawów komputerowych, drukarki laserowej
kolorowej, skanera oraz tabletu graficznego.

22.

peracja zakładała rozwój
tożsamości społeczności
wiejskiej i aktywizację
mieszkańców Gminy Krasne, poprzez uczestnictwo w realizacjach
wystawienniczych. Zrealizowano
zakup materiałów wystawienniczych: sztalug trójnożnych, antyram pleksa, tablic korkowych oraz
parawanów mobilnych korkowych.

23.

MA

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka
w Krasnem
Tytuł operacji:
Realizacja albumu „Gmina Krasne”.
Wartość całkowita projektu:
37 714,80 zł
Kwota dofinansowania:
23 019,00 zł
Czas realizacji:
od 6.04.2012 do 31.05.2013

Opis projektu:

P

romocja wszystkich zasobów gminy Krasne poprzez realizację albumu „Gmina Krasne” w formie cyfrowej, papierowej
oraz jako strona internetowa. W ramach projektu został
zrealizowany album pokazujący wszystkie walory Gminy Krasne. Publikacja dotarła do różnych społeczności i grup
mieszkańców
poprzez
różne formy: papierową
(tradycyjna), internetową oraz na płycie DVD
(nowoczesność).

24.

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
i Biblioteka w Krasnem
Tytuł operacji:
Organizacja imprezy „Spotkanie
z folklorem – Na Rzeszowską Nutę HEJ!”
oraz doposażenie świetlicy wiejskiej
działającej w Krasnem.
Wartość całkowita projektu:
18 868,79 zł
Kwota dofinansowania:
11 537,00 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 28.06.2011

ŁE
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OJ

EK

TY

Opis projektu:

W

ramach projektu zrealizowano imprezę kulturalną
oraz doposażono świetlicę wiejską działającą przy GOKiB
w Krasnem. Wykonana realizacja
nosiła nazwę: Promocja folkloru Ziemi Rzeszowskiej poprzez imprezę
„Spotkanie z folklorem – Na Rzeszowską Nutę HEJ!”. Impreza odbyła
się przy Domu Strażaka w Palikówce
i prezentowała tradycje regionu.
Zasadniczym celem przedsięwzięcia
było upowszechnienie treści kulturowych i jak najlepsze ich wykorzystanie w celach integracyjnych i
promocyjnych, kreowanie poczucia
tożsamości mieszkańców oraz stworzenie dostępu do szeroko
rozumianej kultury. Wystąpiły 4 zespoły ludowe, zaprezentowano pokazy drobnego rzemieślnictwa oraz wystawę prezentującą
dorobek GOKiB w Krasnem. Zaproszeni rzemieślnicy oraz artyści zaprezentowali gotowe wytwory oraz sposoby ich wyrobu.
W ramach realizacji projektu, doposażono świetlicę wiejską działającą przy GOKiB w Krasnem w sprzęty do działalności kulturotwórczej: kontrabas, flet i zestaw nagłaśniajacy.

25.

MA
Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Czarnej
Tytuł operacji:
Święto w Parku MB Jagodnej.
Wartość całkowita projektu:
7027,53 zł
Kwota dofinansowania:
4 510,51 zł
Czas realizacji:
od 8.03.2010
do 16.01.2011

ŁE
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Opis projektu:

W

projekcie nie zakupiono środków trwałych. Zadanie polegało na ogłoszeniu konkursu kulinarnego na potrawy
kuchni jagodowej oraz przygotowania sztuki teatralnej,
opartej na literaturze, ale powiązanej z lokalnymi tradycjami. Miejscem realizacji był Park MB Jagodnej w Medyni Łańcuckiej. Impreza
plenerowa, zaplanowana w
ramach projektu odbyła się z
opóźnieniem (29 sierpnia, zamiast planowanego 27 czerwca) ze względu na zniszczenia
spowodowane
intensywnymi
opadami deszczu.

26.

27.

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Czarnej
Tytuł operacji:
Trzy wesela – trzy regiony –
promocja bogactwa i piękna dawnych
tradycji weselnych.
Wartość całkowita projektu:
21 910,00 zł
Kwota dofinansowania:
15 265,14 zł
Czas realizacji:
od 8.03.2010
do 28.03.2011

MA

ŁE
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OJ

EK

TY

Opis projektu:

R

ealizacja zadania rozpoczęła się od przygotowania projektu
graficznego, druku plakatów i akcji promocyjnej. Impreza
zorganizowana została zgodnie z harmonogramem w dniach
12-13 czerwca 2010 r. Pierwszy dzień wydarzenia był skierowany do
uczestniczących w nim trzech zespołów z Podkarpacia, Kurpi i Podhala. Drugi dzień imprezy był otwarty dla publiczności, która mogła
zobaczyć tradycyjne obrzędy zaślubin z trzech regionów Polski.
Imprezie towarzyszyła wystawa kolekcji cytr i innych instrumentów
ludowych oraz wystawa sztuki płatnerskiej wraz z pokazem kowalstwa. Uczestniczyłow niej ok. 800 osób.

28.

29.

MA
Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Czarnej
Tytuł operacji: Baśnie i legendy
z terenu „Eurogalicji”.
Wartość całkowita projektu:
35 568,20 zł
Kwota dofinansowania:
23 205,00 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 24.07.2012

ŁE
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Opis projektu:

P

rojekt polegał na promowaniu dziedzictwa kulturowego regionu wśród dzieci i młodzieży, związanego z miejscowymi
legendami i baśniami. Zadanie było realizowane w trzech
kategoriach: taniec, teatr i prace plastyczne. Na potrzeby projektu
zostały zakupione materiały do szycia strojów scenicznych, jednak
nie były to stroje tradycyjne.
W ramach projektu prowadzono warsztaty taneczne,
plastyczne oraz teatralne.
Podsumowaniem była impreza
finałowa, zorganizowana 24
czerwca 2012 roku w Dąbrówkach.

30.

31.

MA
Beneficjent:
Gmina Trzebownisko
Tytuł operacji:
Organizacja konkursu fotograficznego
i wydanie publikacji promującej obszar LGD
„Eurogalicja”.
Wartość całkowita projektu:
34 861,32 zł
Kwota dofinansowania:
20 415,78 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 31.12.2012

ŁE

PR

Beneficjent:
Klub Sportowy „PIAST”
Nowa Wieś
Tytuł operacji:
Budowa trybuny w Nowej Wsi.
Wartość całkowita projektu:
35 131,20 zł
Kwota dofinansowania:
24 591,84 zł
Czas realizacji: od 6.04.2012
do 30.04.2013
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Opis projektu:
Opis projektu:

O

peracja polegała na
przeprowadzeniu konkursu
fotograficznego
tematycznie związanego z miejscami rekreacji, wypoczynku,
zabytkami, przyrodą z terenu LGD
EUROGALICJA. W konkursie wzięło
udział 30 uczestników (mieszkańców terenu LGD EUROGALICJA). Spośród nadesłanych prac komisja
konkursowa (w skład której wchodził koordynator, asystent projektu,
pracownik GOK-u oraz dwóch profesjonalnych fotografów) wybrała
pięć najlepszych prac, które nagrodzono nagrodami rzeczowymi
(każda osoba otrzymała zestaw, który składał się z ramki cyfrowej,
plecaka na akcesoria fotograficzne, statywu fotograficznego). Nagrodzone prace stanowiły materiał do albumu i widokówek, które
zostały wydane w ramach projektu we wrześniu 2012 roku (wydano
8 kompletów widokówek – każdy po 500 szt. – łącznie 4000 szt.
widokówek oraz 500 egzemplarzy albumu). Dodatkowo w ramach
operacji zorganizowano w okresie od października do grudnia 2012
roku sześć wernisaży na terenie LGD EUROGALICJA, podczas których
wyeksponowane zostały zdjęcia uczestników.

32.

E

fektem realizowanego przedsięwzięcia jest trybuna przy boisku Ludowego Klubu Sportowego w Nowej Wsi
w gminie Trzebownisko, woj. podkarpackie,
miejsce rekreacji oraz krzewienia kultury
fizycznej i turystyki. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej miejscowości.

33.

MA
Beneficjent:
Gmina Głogów Małopolski
Tytuł operacji:
Zakup i montaż placu zabaw
przy Zespole Szkół w Głogowie Małopolskim
Wartość całkowita projektu:
37 822,50 zł
Kwota dofinansowania:
21 525,00 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 18.01.2012

Opis projektu:

Z

aspokajanie
potrzeb
mieszkańców Głogowa
Małopolskiego oraz wzrost
atrakcyjności turystycznej miejscowości poprzez
zakup i montaż placu zabaw przy zespole szkół.
Dzięki realizacji tej operacji osiągnięte zostaną
cele założone w Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Eurogalicjia tj.: Cel ogólny 1: Poprawa jakości życia
mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA” oraz cele szczegółowe:
1.2. Wzrost integracji społecznej poprzez wykonanie miejsca, gdzie
ta integracja może się odbywać oraz 1.3. Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej, Przedsiewziecie II „Rozwój turystyki na
obszarze EUROGALICJI”, preferowane rodzaje operacji: budowa
infrastruktury turystycznej; budowa i wyposażenie miejsc rekreacyjno-sportowych. Zakup i montaż placu zabaw przy zespole szkół
w Głogowie Małopolskim jest jednocześnie miejscem rekreacyjnosportowym, gdzie dzieci i młodzież po szkole mogą spędzać wolny
czas.

34.

Beneficjent:
Gmina Głogów Małopolski
Tytuł operacji:
Zakup i montaż placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Stykowie,
gmina Głogów Małopolski.
Wartość całkowita projektu:
37 822,50 zł
Kwota dofinansowania:
21 525,00 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 18.01.2012
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Opis projektu:

Z

aspokajanie
potrzeb mieszkańców miejscowości Styków oraz
wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości
poprzez zakup i montaż
placu zabaw przy szkole
podstawowej.
Dzięki
realizacji tej operacji
osiągnięte zostaną cele
założone w Lokalnej
Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Eurogalicjia tj.: Cel ogólny 1:
Poprawa jakości życia mieszkańców obszaru LGD „EUROGALICJA”
oraz cele szczegółowe: 1.2. Wzrost integracji społecznej poprzez
wykonanie miejsca, gdzie ta integracja może się odbywać oraz 1.3.
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej, Przedsiewziecie II
„Rozwój turystyki na obszarze EUROGALICJI”, preferowane rodzaje
operacji: budowa infrastruktury turystycznej; budowa i wyposażenie
miejsc rekreacyjno-sportowych. Zakup i montaż placu zabaw przy
zespole szkoły podstawowej w Stykowie jest jednocześnie jedynym
miejscem na terenie miejscowości rekreacyjno-sportowym, gdzie
dzieci i młodzież po szkole mogą spędzać wolny czas.

35.

MA
Beneficjent:
Miejsko Gminny Dom Kultury
im. Franciszka Kotuli
w Głogowie Małopolskim
Tytuł operacji:
Zakup strojów regionalnych
dla Zespołów Pieśni i Tańca działających
na terenie Gminy Głogów Małopolski.
Wartość całkowita projektu:
41 623,20 zł
Kwota dofinansowania:
23 688,00 zł
Czas realizacji:
od 16.11.2011
do 23.05.2013
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Opis projektu:

Z

akup i dostawa 8 kompletów
damskich i 8 kompletów męskich
strojów regionalnych dla Zespołów Pieśni i Tańca działających na terenie
Gminy Głogów Młp. W skład regionalnych
kompletów strojów ludowych wchodzą
następujące elementy:
- stroje damskie: kabatka rzeszowska,
gorset, spódnica, fartuch, chustka,
bluzka, kwiatki rzeszowskie, kozaki ludowe, korale, halka;
- stroje męskie: kamizelka, spodnie, koszula, kapelusz filcowy, pas rzeszowski, kozaki ludowe.
Stroje regionalne uszyte zostały na miarę ze zdobieniami wykonanymi ręcznie zgodnie z tradycją ludową. Dzięki doposażeniu czterech Zespołów Pieśni i Tańca działających na terenie Gminy Głogów
Młp., do których należy ponad 300 osób, poszerzyły się repertuary
artystyczne poszczególnych grup. Wzrosła ilość koncertów Zespołów
w Gminie Głogów Młp. – w kraju i poza jego granicami. Zakup strojów
przyczynił się do zwiększenia ilości imprez kulturalno-oświatowych

36.

37.

MA

ŁE

tj. koncertów plenerowych,
festynów, spotkań, pikników
rodzinnych, mikołajków integracyjnych, itp. na terenie
Gminy Głogów Młp., dzięki
którym mieszkańcy mieli możliwość zaspokojenia potrzeb społecznych, kulturalnych i estetycznych. Wykonawcy mieli
możliwość zaprezentowania się
szerokiej publiczności podczas
prezentowania swoich programów artystycznych w nowo
zakupionych strojach ludowych.
W sezonie letnim duża ilość imprez plenerowych, na których
w nowych strojach ludowych
prezentowały się Zespoły Pieśni
i Tańca z terenu Gminy Głogów
Młp. przyczyniła się do wzrostu
atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Gminy. Atrakcyjność
nowych programów
t a n e c z nych i muzycznych wpłynęła również
na wzrost liczebności członków
kapel i zespołów folklorystycznych
działających
w Miejsko Gminnym
Domem Kultury w
Głogowie Młp.
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39.
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Beneficjent:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji W Sokołowie Młp.
Tytuł operacji:
Promocja turystyczna Gminy Sokołów
Małopolski poprzez wydanie folderu
informacyjno-promocyjnego.
Wartość całkowita projektu:
34 000,00 zł
Kwota dofinansowania:
19 508,00 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 31.03.2011
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Opis projektu:

W

ramach realizacji operacji wydano 2000 egzemplarzy
folderu promującego walory turystyczne Gminy Sokołów
Małopolski. Prace nad folderem polegały na: opracowaniu redakcyjnym tekstu, korekcie, wykonaniu zdjęć, składzie komputerowym, druku i oprawie.

40.

41.
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Beneficjent:
Gmina Sokołów Małopolski
Tytuł operacji:
Stworzenie placu zabaw w miejscowościach
Sokołów Małopolski i Trzeboś.
Wartość całkowita projektu:
54 826,80 zł
Kwota dofinansowania:
24 999,99 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 28.01.2011

Opis projektu:

W ramach realizacji operacji
wykonano: plakaty, zaproszenia, wystrój pomieszczeń.
Przygotowano stoiska wystawowe i program artystyczny.
Zapewniono imprezie ochronę
i opiekę medyczną uczestników, przygotowano i posprzątano obiekt, wynajęto scenę,
zapewniono rozdzielacz prądu
i energię elektryczną.

42.
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Opis projektu:

W

ramach realizacji
operacji wykonano
dwa place zabaw.
W skład każdego z nich weszły:
zestaw
zabawowy,huśtawka
osiowo-wagowa, bujak na sprężynie, tablica regulaminowa,
ławka parkowa z oparciem.

Beneficjent:
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury
Sportu i Rekreacji
w Sokołowie Małopolskim
Tytuł operacji:
Organizacja imprezy
społeczno-rekreacyjnej
„Podkarpackie Smaki”.
Wartość całkowita projektu:
28 303,00 zł
Kwota dofinansowania:
18 817,40 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 29.04.2011

43.
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Beneficjent:
Gmina Kamień
Tytuł operacji:
Plac zabaw dla dzieci przy Świetlicy
Socjoterapeutycznej w Nowym Kamieniu.
Wartość całkowita projektu:
27 724,20 zł
Kwota dofinansowania:
15 031,40 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010 do 30.06.2011
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Opis projektu:

G

łówny zakres operacji: budowa ogólnodostępnego miejsca
zabaw i wypoczynku poprzez montaż zestawów zabawowych (1 zestaw sprawnościowy, 2 zestawy zabawowe z huśtawkami, 1 huśtawka wagowo-osiowa, 2 sprężynowce) oraz dostawę
57,4 m³ piasku na strefy bezpieczne placu.

44.

45.
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Beneficjent:
Gmina Kamień
Tytuł operacji:
Budowa elementów małej architektury
oraz wydanie folderu ścieżki edukacyjno-przyrodniczej „Zdołga” w Kamieniu-Podlesiu.
Wartość całkowita projektu:
21 751,56 zł
Kwota dofinansowania:
14 778,79 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010 do 30.09.2011
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Opis projektu:

G

łównym celem operacji było rozwinięcie turystyki i rekreacji poprzez odnowienie i oznakowanie elementów małej
architektury ścieżki edukacyjno-przyrodniczej (72 szt.),
140 mb ogrodzenia oraz przygotowanie i wydanie 1000 szt. folderów
promujących walory przyrodnicze ścieżki.

46.

47.
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Beneficjent:
Towarzystwo Przyjaciół Kamienia
Tytuł operacji:
Impreza kulturalno-integracyjna służąca
zachowaniu tradycji regionalnych i tożsamości
społeczności pod nazwą
„Spotkania z mową gwarową Gwar-Kam 2012”.
Wartość całkowita projektu:
10 400,00 zł
Kwota dofinansowania:
7 140,35 zł
Czas realizacji:
od 28.12.2011 do 10.04.2013

Opis projektu:

C

elem głównym operacji było zachowanie tradycji regionalnej i tożsamości społeczności, wspieranie oraz kultywowanie mowy gwarowej
poprzez organizację imprezy
kulturalno-integracyjnej
z
udziałem 5 grup – łącznie
60 osób. W imprezie uczestniczyło ponad tysiąc osób z
terenu gminy i okolic.

48.

PR

Beneficjent:
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnej
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Tytuł operacji:
Cykl spotkań z autorem książki
o Krzemienicy Zygmuntem Kluzem jako sposób
na kultywowanie miejscowych tradycji.
Wartość całkowita projektu:
10 200,00 zł
Kwota dofinansowania:
7 140,00 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010 do 26.11.2012

Opis projektu:

P

rzeprowadzono 12 spotkań z autorem książki p. Zygmuntem
Kluzem, dwukrotnie w każdej Bibliotece Publicznej na terenie gminy. Uczestnikami I etapu realizacji zadania byli gimnazjaliści, zaś w II etapie uczestniczyły osoby starsze z obszaru LSR.
Łącznie w spotkaniach uczestniczyło 300 osób. Zostało zakupionych
30 egzemplarzy książek, które rozdano najaktywniejszym uczestnikom w czasie spotkań
– w każdej bibliotece pięć
sztuk.
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Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Czarnej
Tytuł operacji:
Budowanie i promocja marki
w oparciu o „Garncarski Szlak”.
Wartość całkowita projektu:
37 554,58 zł
Kwota dofinansowania:
23 512,98 zł
Czas realizacji:
od 22.10.2011
do 29.04.2013
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Opis projektu:

W

projekcie nie zakupiono środków trwałych. W ramach
projektu zorganizowano konferencję rozszerzoną o jeden dzień warsztatowy, stworzono stronę internetową,
wykonano projekt logo marki Medynia oraz wykonano gadżety promocyjne z wykorzystaniem logo, wydano foldery oraz zorganizowano dwie imprezy promocyjne: Jarmark Garncarski i promocję książki
o tradycjach ośrodka garncarskiego „Sztuka z ziemi zrodzona”.

50.

51.
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Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka
pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce
Tytuł operacji:
Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez wykonanie renowacji złoceń Ołtarza
Bocznego Matki Boskiej w kościele parafialnym
pw. Św. Bartłomieja w Nienadówce.
Wartość całkowita projektu:
35 500,00 zł
Kwota dofinansowania:
24 500,00 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 19.12.2011

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Trzebownisku
Tytuł operacji:
„Aktywny babiniec” – cykl warsztatów
edukacyjnych dla kobiet z obszaru Lokalnej
Grupy Działania „EUROGALICJA”.
Wartość całkowita projektu:
16 206,01 zł
Kwota dofinansowania:
10 575,92 zł
Czas realizacji:
od 25.10.2010
do 31.01.2012
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Opis projektu:
Opis projektu:

W

ramach realizacji operacji
wykonano renowację jednego obiektu
wpisanego do rejestru
zabytków.

52.

P

rojekt skierowany był do kobiet
z obszaru Lokalnej Grupy Działania „EUROGALICJA”. Rekrutacja
objęła uczestników ze wszystkich 6 gmin
tego obszaru. Informacja o rekrutacji
umieszczono na terenie wszystkich miejscowości obszaru działania LGD w formie
plakatów. Projekt obejmował organizację
warsztatów dla 30 kobiet powyżej 50
roku życia zamieszkałych na obszarze LGD
EUROGALICJA. Zajęcia, których celem
było zapoznanie z aktywnymi formami
spędzania czasu oraz poszerzenie wiedzy
z zakresu zdrowego stylu życia zakładał realizację następujących
zajęć: aqua-aerobiku (15 godz. na grupę), nordic walking (15 godz.
na grupę), gimnastyki (15 godz. na grupę).
Dodatkowo zaplanowano cykl warsztatów edukacyjnych z następujących zagadnień problemowych: rehabilitacja (warsztaty
z rehabilitantem) – 10 h, zdrowie kobiet po 50. roku życia (warsztaty
z lekarzem) – 22 h, dieta a stan zdrowia (warsztaty z dietetyczką
- jak się odżywiać, aby zdrowo żyć) – 22 h, warsztaty grupowe z
wizażu (warsztaty z kosmetyczką, fryzjerką i stylistką- warsztaty te
poprowadzą jednocześnie 3 osoby) – 12 h.
Zaplanowane warsztaty zrealizowane w formie wolontariatu.

53.

MA
Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury
w Trzebownisku
Tytuł operacji:
„Przegląd wieńców dożynkowych
oraz kultury i tradycji regionu”.
Wartość całkowita projektu:
33 662,83 zł
Kwota dofinansowania:
17 358,69 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 29.04.2011

Opis projektu:

P

rojekt zakładał zakup następujących elementów:
bluzek, wianków, gorsetów, spódnic oraz zapasek do stroju
rzeszowskiego, każdy w nakładzie 18 szt.
Ponadto przeprowadzono
imprezę promującą lokalną tradycję i kulturę, w
ramach których zakupiono
nagrody dla uczestników. Impreza zakładała
„Przegląd wieńców dożynkowych oraz tradycji
regionu”.

54.

Beneficjent:
Bar na Ursynowie
Zofia Buczkowska
Tytuł operacji:
„Wiklinowe Sploty” jako impreza
promująca produkty lokalne, rękodzieło,
zawody tradycyjne.
Wartość całkowita projektu:
42 229,45 zł
Kwota dofinansowania:
25 000,00 zł
Czas realizacji:
od 9.03.2010
do 25.02.2011
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Opis projektu:

W

ramach realizacji operacji zorganizowano kolejną już
edycję imprezy cyklicznej pn. „Wiklinowe Sploty”, która
miała na celu promowanie i rozpowszechnianie produktów lokalnych, rękodzieła i zawodów tradycyjnych jakimi są wyroby
wiklinowe i ich wyplatanie. Kultywowano także tradycję poprzez
prezentację i degustację potraw z regionu.
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