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Konkurs „Przyjazna wieś” 

„Przyjazna wieś" to organizowany w 

ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich konkurs, 

którego głównym celem jest prezentacja 

najlepszych projektów z zakresu budowy i rozwoju 
infrastruktury technicznej i społecznej na obszarach 

wiejskich. 

 

Projekty oceniane są w podziale na dwie 

kategorie:   

 INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA 

 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA  



Infrastruktura Społeczna 

- Kryteria oceny: 

1. Wykorzystywanie infrastruktury na rzecz rozwoju 

społeczności lokalnej 

 generowanie miejsc z dostępem do Internetu i nowych 

technologii, wspieranie tworzenia nowych, 

innowacyjnych e-usług 

 wielokierunkowość projektu (różnorodni adresaci 

projektu) 

 wzrost zatrudnienia społeczności lokalnej, generowanie 

miejsc pracy 

 wykorzystanie projektu  w celach poprawy jakości życia 

społeczności lokalnej 



2. Innowacyjność zastosowanych rozwiązań (na rzecz 

społeczności lokalnych) 

 wykorzystywanie, upowszechnienie oraz zmniejszanie 

mentalnych barier wykorzystywania nowych rozwiązań 

i technologii  

 promocja i rozwój e-usług 

 inwestycja ukierunkowana na B+R (Badanie i Rozwój), 

współpraca z jednostkami badawczymi 

 

 



3. Wpływ projektu na rozwijanie zdolności społecznych 

(efektywne przystosowanie do środowiska 

społecznego, rozwój potencjału społecznego) 

 Wpływ  projektu na: 

 kształtowanie postaw prospołecznych i umiejętności 

współpracy 

 kształtowanie kreatywności i postaw przedsiębiorczych 

 wzrost umiejętności, kompetencji pozwalających na 

zwiększenie szans na rynku pracy 

 kształtowanie postaw proekologicznych i 

wspierających zrównoważony rozwój  

 kształtowanie postaw na rzecz równego traktowania 

kobiet i mężczyzn oraz bez względu na wyznanie, 

pochodzenie, itp. 

 wzrost integracji społecznej – włączenie grup 

dyskryminowanych i marginalizowanych społecznie, 

przeciwdziałanie wykluczeniu  

 



4. Nawiązanie partnerstwa z lokalnymi podmiotami i 

aktywnymi członkami społeczności lokalnej. 

 współpraca z organizacjami pozarządowymi 

 współpraca z sektorem administracji publicznej, w tym 

samorządami lokalnymi 

 współpraca z organizacjami przykościelnymi i 

związkami wyznaniowymi 

 współpraca z aktywnymi członkami społeczności 

lokalnej, liderami, artystami, o uznanym dorobku na 

rzecz społeczności lokalnej  itp. 

 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami 

 

 



5. Przygotowanie projektu wg. zasad empowermentu 

 promocja podejmowanych działań, związanych z 

projektem, skierowana do różnych grup społecznych  

 identyfikacji potrzeb różnych grup mieszkańców i 

konsultacje z poszczególnymi grupami społecznymi 

mieszkańców 

 włączenie różnych grup społecznych w proces 

podejmowania decyzji dot. projektu i jego 

planowania 

 

6. Wpływ projektu na poziom partycypacji społecznej 

 wzrost jakościowy  - korzyści wynikające ze 

współpracy, wzajemna nauka  i wzajemne 

oddziaływanie wszystkich uczestników projektu   

 wzrost ilościowy - zwiększenie udziału mieszkańców w 

procesie podejmowania kluczowych decyzji i 

rozwiązywania problemów lokalnych (w tym udział w 

wyborach, zebraniach czy konsulatach społecznych) 

 



Kategoria:  

Infrastruktura Społeczna  
Projekty laureatów etapu regionalnego 



IS.1. Tytuł projektu: 

Budowa świetlicy wiejskiej 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą w Łazie i placu 

zabaw w Wielobłotach. 

 Beneficjent: Gmina Zabór 

 Województwo Lubuskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

 4.1_413_313/322/323 - Wdrażanie lokalnych 

strategii rozwoju - Odnowa i rozwój wsi. 

 Wartość projektu: 893 115,42 zł 



Cel projektu: 

Celem projektu jest stworzenie dostępu do 

infrastruktury kulturalnej na wsi poprzez budowę 

świetlicy wiejskiej w Łazie oraz tworzenie dostępu 

do infrastruktury rekreacyjnej poprzez budowę 

placu zabaw w Wielobłotach. 



Ciągi piesze i zagospodarowanie 

terenu wokół świetlicy w Łazie 



Plac zabaw dla dzieci w Wielobłotach  



Festyn w Łazie 



Wystawa w świetlicy w Łazie 



IS.2. Tytuł projektu: 

Współpraca polsko-litewska 

w celu poprawy warunków 

życia. 

 Beneficjent: Starostwo Powiatowe w Sejnach 

 Województwo Podlaskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Inicjatywa wspólnotowa: Program Współpracy 

Transgranicznej Polska-Litwa 2007-2013. 

 Numer i nazwa działania: 

Projekt LT-PL/132 Współpraca polsko-litewska  

celu poprawy warunków życia. 

 Wartość projektu: 521 658 euro 



Cel projektu: 

 W ramach współpracy z partnerami z Litwy, 
działających w zakresie etnokultury, podjęto 
działania w celu poprawy warunków życia.  

 Wspólnym  celem dla partnerów  było   
stworzenie możliwości dodatkowego 
wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w 
projekcie,  jak również wykorzystanie 
elementów dziedzictwa kulturowego do 
wytwarzania produktów mających popyt na 
rynku i w ten sposób uzyskanie dodatkowych 
dochodów przez mieszkańców regionu. 

 Celem projektu była również modernizacja 
będącego własnością powiatu budynku 
internatu przy Liceum Ogólnokształcącym w 
Puńsku. 



Warsztaty tkania tradycyjnego 



Warsztaty tkania na ramach 



Warsztaty robienia krajek 



Warsztaty z wycinania 



IS.3. Tytuł projektu: 

Budowa kompleksu 

sportowo-rekreacyjnego  

w Głowaczowie 
 Beneficjent: Gmina Głowaczów 

 Województwo Mazowieckie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

 Numer i nazwa działania: 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

w ramach działania 313/322/323 - Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 606 720 zł 



Cel projektu: 

Główne cele projektu: 

 podniesienie standardu usług sportowych 

(treningi, zawody)  

 promocja Głowaczowa oraz wzrost liczby turystów 

poprzez bezpłatne udostępnienie boiska turystom 

oraz przez umieszczenie przy boisku tablicy 

informującej o walorach miejscowości  

 rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, 

aktywizacja i integracja mieszkańców przez 

utworzenie miejsca do wspólne spędzania czasu 

 Poprawa jakości życia będącą skutkiem poprawy 

stanu zdrowia mieszkańców wynikającą ze 

stworzenia miejsca do uprawiania sportu , 

rekreacji i aktywnego spędzania wolnego czasu.  



Boisko sportowe 



Orlik 



Hala sportowa 



Plac zabaw 



IS.4. Tytuł projektu: 

Zakup wyposażenia obiektu 

Domu Kultury w Niedźwiadzie 

 Beneficjent: Gmina Ropczyce 

 Województwo Podkarpackie 

 

Koncert noworoczny 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

w ramach działania 313, 322, 323  

- Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 381 776,05 zł 



Cel projektu: 

Głównym celem projektu było podniesienie 

standardu świadczonych usług kulturalnych 

świadczonych przez Dom Kultury w Niedźwiadzie 
poprzez zakup wyposażenia. 

Jasełka 



Świetlica 



Czytelnia internetowa 



Warsztaty taneczne dla dzieci 



Warsztaty kulinarne dla dzieci 



IS.5. Tytuł projektu: 

Modernizacja sali gimnastycznej 

w Zespole Szkół w Drogomyślu 

wraz z utworzeniem Miasteczka 

Ruchu Drogowego 

 Beneficjent: Urząd Miejski w Strumieniu  

 Województwo Śląskie 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Śląskiego na lata 2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

Priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna  

Działanie 8.2 Infrastruktura placówek oświaty. 

 Wartość projektu: 1 288 864,95 zł 



Cel projektu: 

Celem projektu była rozbudowa Zespołu Szkół w 

Drogomyślu wraz z zagospodarowaniem terenu 

poprzez utworzenie Miasteczka Ruchu 

Drogowego. 











IS.6. Tytuł projektu: 

Modernizacja Centrum 

Kultury Wsi Polskiej  

im. Wincentego Witosa   

w Wierzchosławicach. 

 Beneficjent: Gmina Wierzchosławice 

 Województwo Małopolskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Małopolski Regionalny Program Operacyjny  
na lata 2007 – 2013 

 Numer i nazwa działania: 

Działanie 6.2 Rozwój Obszarów wiejskich,  

Schemat A - Odnowa Centrów Wsi. 

 Wartość projektu: 5 103 890,88 zł 



Cel projektu: 

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie 

ogólnodostępnego miejsca przyjaznego 

mieszkańcom dla poprawy stosunków 
międzyludzkich,  intensyfikacji współżycia pokoleń, 

umacnianie więzi z naturą oraz dbałość o 

tradycję.  

 

Altana z miejscem 

na grilla 



Elewacja i fontanna po remoncie budynku   



Elewacja i wejście po remoncie budynku   



Korty tenisowe 



Boisko sportowe 



IS.7. Tytuł projektu: 

Przebudowa budynku 

komunalnego na Gminną 

Bibliotekę Publiczną  

w Pszczółkach 

 Beneficjent: Gmina Pszczółki 

 Województwo Pomorskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju  

w ramach działania - Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 2 232 055,74 zł 



Cel projektu: 

Celem projektu było 

zaspokojenie potrzeb 

kulturalnych 

mieszkańców Gminy 

Pszczółki poprzez 

zapewnienie dostępu do 

nowoczesnego obiektu 

kulturalnego – biblioteki 
gminnej, a także 

promocja i budowanie 

tożsamości lokalnej 

poprzez utworzenie 
nowej siedziby Muzeum 

Miodu. 

 



Warsztaty liderów lokalnych 



Warsztaty komputerowe 



Warsztaty dziennikarskie 



Warsztaty tworzenia komiksów 



IS.8. Tytuł projektu: 

Wioska Gotów w Masłomęczu 

 Beneficjent:  Gmina Hrubieszów 

 Województwo Lubelskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

 313, 321, 322  - Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 550 558,58 zł 



Cel projektu: 

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności 

turystycznej poprzez rozbudowę obiektu 

turystycznego – Wioska Gotów 











IS.9. Tytuł projektu: 

„Kobieca siła, czyli przez 

żołądek do serca” 

 Beneficjent: Gmina Świerzawa 

 Województwo Dolnośląskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Operacyjny 
Współpracy Transgranicznej 

2007-2013  

Republika Czeska – 

Rzeczpospolita Polska  

 Numer i nazwa działania: 

 3 – wspieranie współpracy 

społeczności lokalnych,  
3.3 Fundusz Mikroprojektów 

 Wartość projektu:  

ok. 25 173,40 zł  

(6 293,35 Euro) 



Cel projektu: 

Celem projektu była przede wszystkim: 

 promocja kultury polskiej wsi w Czechach i kultury czeskiej 
w Polsce  

 podniesienie wśród uczestników projektu poczucia dumy z 
dziedzictwa kulturowego swojego kraju i zmobilizowanie 
ich do przekazywania swojej wiedzy partnerom zza granicy 

 wzmocnienie poczucia jedności wśród kobiet z Polski i z 
Czech, dla których gotowanie jest codziennym zajęciem, 

 podniesienie w kobietach poczucia własnej wartości i 
wartości codziennej pracy, którą wykonują 

 integracja pokoleń 

 rozwój i rozszerzenie współpracy pomiędzy wspólnotami 
po obu stronach granicy z perspektywą wspólnej poprawy 
rozwoju kulturowego, edukacyjnego i społeczno-
gospodarczego, 

 integracja kulturowa uczestników 



Warsztaty Kulinarne w Świerzawie 



Warsztaty Kulinarne w Świerzawie 

– prezentacja i degustacja 



Warsztaty Kulinarne w Małej Skale 



Warsztaty Kulinarne w Małej Skale 

– prezentacja i degustacja 



IS.10. Tytuł projektu: 

Budowa Gminno Parkowego 

Centrum Kultury i Ekologii  

w Plichtowie – Gmina 

Nowosolna, etap II. 

 Beneficjent: Gmina Nowosolna 

 Województwo Łódzkie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  
na lata 2007 – 2013 

 Numer i nazwa działania: 

 313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 697 241,55 zł 



Cel projektu: 

Głównym celem projektu jest zapewnienie 
dogodnych warunków mieszkańcom Gminy 

Nowosolna dla kształtowania i rozwoju działalności 

kulturalnej i ekologicznej poprzez stworzenie gminnej 

instytucji kultury.  



Warsztaty ceramiczne dla dzieci 



Zajęcia ruchowe dla dzieci od 4 lat 



Zajęcia ruchowe dla dzieci 



Warsztaty malarskie dla dorosłych 



IS.11. Tytuł projektu: 

Sala zmysłów – udostępnienie sprzętu 

stymulującego zmysły człowieka. 

 Beneficjent: Towarzystwo Krzewienia Kultury 

Fizycznej Ognisko "Bajka" w Trzciance  

 Województwo Wielkopolskie 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania:  

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju 

 Wartość projektu: 40 224,52 zł 



Cel projektu: 

Głównym celem 

projektu było 

zwiększenie oferty 

spędzania wolnego 

czasu w gminie 

Trzcianka poprzez 

udostępnianie sprzętu 

pobudzającego zmysły 
człowieka.  











IS.12. Tytuł projektu: 

SINTAUTAI-GOŁDAP 2 

 Beneficjent: Dom Kultury w Gołdapi  

 Województwo Warmińsko-Mazurskie 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Europejski Fundusz 

Rozwoju 

Regionalnego 
Program Współpracy 

Transgranicznej  

Litwa-polska 

 Numer i nazwa 
działania:  

 Sąsiedzi w Działaniu 

 Wartość projektu:  
1 229 185 EURO  



Cel projektu: 

Ogólnym celem projektu był rozwój kultury i 
turystyki na pograniczu polsko-litewskim poprzez 

poprawę infrastruktury kulturalnej i turystycznej, 

oraz wzmocnienie stosunków między 

społecznościami lokalnymi.  

Promocja monografii 



Plac zabaw w Grabowie 



Park w Grabowie 



Plener malarski 



Plener rzeźbiarski 



IS.13. Tytuł projektu: 

Budowa pomostu 

pływającego i małej 

infrastruktury turystycznej 

wraz z wyposażeniem i 

zagospodarowaniem terenu 

rekreacyjno-

wypoczynkowego przy 

jeziorze Wieczno Północne w 

Ostrowie, Gmina Płużnica. 

 Beneficjent: Gmina Płużnica 

 Województwo Kujawsko-Pomorskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Zadanie współfinansowane ze 

środków Europejskiego 

Fundusz Rybackiego, Oś 

priorytetowa 4 Zrównoważony 

rozwój obszarów zależnych od 

rybactwa. 

 Numer i nazwa działania: 

 4.1 Wzmocnienie 

 konkurencyjności i 

 utrzymanie atrakcyjności 

 obszarów zależnych od 

 rybactwa. 

 Wartość projektu: 521 507,70 zł 



Cel projektu: 

Celem projektu było 

podniesienie 

konkurencyjności obszaru 

oraz jakości życia 
mieszkańców żyjących na 

obszarze LGR w oparciu o 

sektor rybacki i produkty 

lokalne, podniesienie 
jakości produktów 

turystycznych oraz 

promocję lokalnych 

zasobów i rybackiego 

charakteru obszaru. 

 











IS.14. Tytuł projektu: 

Kultywowanie twórczości ludowej 

poprzez zakup strojów wraz z 

występami artystycznymi Zespołu 

Ludowego "Prząśniczka z Pęzina gmina 

Stargard Szczeciński”. 

 Beneficjent: Gmina Stargard Szczeciński 

 Województwo Zachodniopomorskie 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszaru Wiejskich na lata 
2007-2013 

 Numer i nazwa działania:  

Działanie 413 Wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju dla „Małych projektów”. 

 Wartość projektu: 26 308,37 zł 

Dożynki Gminne Witkowo 



Cel projektu: 

Głównym celem projektu była poprawa jakości 

życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez 

promocję i organizację lokalnej twórczości 

kulturalnej zwiększającą atrakcyjność lokalnego 

zespołu ludowego  poprzez zakup  kompletów 

strojów ludowych typu lubelskiego wraz  

z występami artystycznymi członków Zespołu  

"Prząśniczka".  



Kiermasz 2012 rok 



25-lecie Prząśniczki 



25-lecie Prząśniczki 



Targi 2013 



Infrastruktura Techniczna  

- Kryteria oceny: 

1. Pomysłowość, modelowość (wzorcowość) i innowacyjność 

wynikająca z zastosowanych przy realizacji technik 

 pomysłowość 

• zastosowanie nowych, nie używanych dotychczas 
rozwiązań, technik 

 modelowość (wzorcowość) 

• uwzględnienie wszystkich aspektów dostępu i wykorzystania 
powstałej infrastruktury 

• kompleksowość inwestycji  

 innowacyjność 

• zastosowanie nowych rozwiązań przy realizacji inwestycji 

• zastosowanie rozwiązań proekologicznych i 
energooszczędnych  



2. Funkcjonalność i poziom wykorzystania po 

zakończeniu 

 umożliwienie samodzielnego korzystania z powstałej 

infrastruktury 

 dostępność gotowego produktu (obiektu) dla 

wszystkich chętnych 

 kompleksowość oferty i możliwości jej różnorodnego 

wykorzystania 

 

3. Użyteczność, dostępność dla osób 

niepełnosprawnych 

 przystosowywanie inwestycji do korzystania z niej osób 

o specjalnych potrzebach (np. osób  

niepełnosprawnych, starszych, rodzin z dziećmi) 

 uwzględnienie specjalnych potrzeb komunikacyjnych  



4. Zastosowanie zasad partycypacyjnych na etapie 

przygotowywania projektu oraz partnerstwo przy 

realizacji 

 współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami  przy 

realizacji projektu 

 identyfikacja i konsultacja w sprawie potrzeb różnych 

miejsc mieszkańców terenu 

 stosowanie procedur partycypacyjnych: 

• dostępność dokumentacji projektowej 

• możliwość wywierania wpływu na kształt projektu 

przez ludność lokalną 

• udział społeczeństwa w procesie podejmowania 

decyzji 
 



5. Zasięg (obszar realizacji) projektu 

 skierowanie do różnych grup społecznych 

podejmowanych działań promocyjnych związanych z 

inwestycją  

 możliwość wykorzystania inwestycji przez różne grupy 

społeczne  

 realizowanie projektu na kilku jednostkach 

terytorialnych (sołectwach, gminach, powiatach) 

 

6. Wpływ na rozwój gospodarczy regionu, w tym 

tworzenie nowych miejsc pracy 

 inwestycja ma wpływ na zrównoważony rozwój 

gospodarki regionu 

 stworzenie nowych miejsc pracy poza rolnictwem 

 zwiększanie poziomu zatrudnienia wśród osób 

niepełnosprawnych i lokalnej ludności 

 

 



7. Wpływ na politykę horyzontalną regionu, w 

szczególności w zakresie rozwoju obszarów wiejskich 

oraz ochrony środowiska. 

 prośrodowiskowe zmiany w strukturze gospodarki 

regionu 

 wspieranie proekologicznych gałęzi przemysłu 

 wpływ projektu na ochronę środowiska naturalnego  

 wpływ projektu na polityki horyzontalne regionu, 

politykę równych szans i społeczeństwa 

informacyjnego 

  



Kategoria:  

Infrastruktura Techniczna  
Projekty laureatów etapu regionalnego 



IT.1. Tytuł projektu: 

Budowa Sali  wiejskiej w 

miejscowości Racław w 

gminie Bogdaniec 

 Beneficjent: Gmina Bogdaniec 

 Województwo Lubuskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

 Działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi”  

 Wartość projektu: 821 256,61 zł 



Cel projektu: 

 Celem projektu było wybudowanie świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Racław w Gminie 

Bogdaniec jako miejsca spotkań mieszkańców 

wsi oraz organizacji kursów szkoleń dla dorosłych 

i organizacji czasu wolnego dla dzieci. 



Uroczystość oficjalnego otwarcia sali  



Dożynki 







IT.2. Tytuł projektu: 

Budowa krytej pływalni w 

Michałowie w ramach Gminnego 

Centrum Rehabilitacji i Sportu w 

Michałowie. 

 Beneficjent: Gmina Michałowo 

 Województwo Podlaskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu 
Oś priorytetowa 3.: Rozwój turystyki i kultury 

 Wartość projektu: 12 152 659,30 zł 



Cel projektu: 

 Głównym celem 

projektu jest rozwój 
infrastruktury 

turystycznej dla 

dywersyfikacji bazy 

turystycznej oraz 
wzrostu 

konkurencyjności 

gospodarki lokalnej 

Gminy Michałowo. 











IT.3. Tytuł projektu: 

Równać do najlepszych 

- informatyzacja drogą do 

sukcesu 

 Beneficjent: Gmina Stoczek 

 Województwo Mazowieckie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka 

 Numer i nazwa 

działania: 

 Działanie 8.3 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu cyfrowemu 

– elnclusion 

 Wartość projektu:  
870 350,03 zł 

Stacja  

odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia w Majdanie 



Cel projektu: 

 Głównym celem 

projektu jest 

zapewnienie równego 

dostępu do możliwości 

podnoszenia dobrobytu 

społeczności obszarów 

wiejskich.  

 Realizacja zadania 

miała na celu 

zapewnienie dostępu 

do Internetu osobom 

zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym 

z powodu trudnej 

sytuacji materialnej z 

terenu Gminy Stoczek.  

Stacja  

odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia w Wielicznej 



Stacja odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia  na budynku Gimnazjum  

im. Wł. St. Reymonta w Stoczku  



 

Stacja  

odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia   

na Urzędzie Gminy Stoczek 

Stacja  

odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia w Żulinie 



Stacja odbiorczo-przekaźnikowa  

pośrednia w miejscowości Zgrzebichy 



Stacja odbiorczo przekaźnikowa 

pośrednia w miejscowości Grygrów 



IT.4. Tytuł projektu: 

Park wodny w Wysowej-Zdroju 

 Beneficjent: Gmina Uście Gorlickie 

 Województwo Małopolskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Małopolski Regionalny 

Program Operacyjny 

 Numer i nazwa działania: 

 3.1. Rozwój infrastruktury 

turystycznej,  
Schemat B. Inwestycje w 

obiekty i infrastrukturę 

uzdrowiskową 

 Wartość projektu: 
10 561 859,36 zł 



Cel projektu: 

 Celu ogólnym w 

perspektywie 
długofalowej jest 

podniesienie 

konkurencyjności 

turystycznej regionu, 
w tym uzdrowiska, 

poprzez  poprawę 

infrastruktury 

sportowo-
rekreacyjnej.   

 











IT.5. Tytuł projektu: 

Budowa Centrum Sportów 

Wodnych i Promocji Regionu 

na Złotej Górze w Brodnicy 

Górnej. 

 Beneficjent: Gmina Kartuzy 

 Województwo Pomorskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program Operacyjny  

Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

8.1.2. Lokalna infrastruktura wspierająca rozwój 
gospodarczy 

 Wartość projektu: 6 066 327,45 zł 



Cel projektu: 

 Głównym celem społeczno-gospodarczym 
projektu jest  wzmocnienie rozwoju 
gospodarczego i potencjału turystycznego 
Gminy oraz rozbudowa i promocja 
ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej.  

 Stworzono miejsce, które znacząco wpływa na 
poprawę atrakcyjności turystycznej i zwiększenie 
ruchu turystycznego a jednocześnie daje 
możliwość aktywnego spędzania czasu różnych 
grup społecznych - dzieci, rodziców, dziadków i 
osób niepełnosprawne dla których integracja 
jest szczególnie ważnym czynnikiem.  

 Utworzone miejsce wpisuje się w rodzimy 
naturalny krajobraz, harmonizując z obszarem 
przyrodniczym  Kaszubskiego Parku 
Krajobrazowego. 











IT.6. Tytuł projektu: 

Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń w gminie 

Biłgoraj poprzez zastosowanie 

przyjaznej środowisku energii 

słonecznej. 

 Beneficjent:  

Gmina Biłgoraj 

 Województwo 

Lubelskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013 

 Numer i nazwa działania: 

 6.2 Energia przyjazna środowisku 

 Wartość projektu: 11 034 422,10 zł 



Cel projektu: 

 Poprawa jakości życia 
mieszkańców Gminy 
Biłgoraj przy zachowaniu 
wielofunkcyjnego rozwoju 
obszarów wiejskich w tym 
polityki energetycznej i 
jednoczesnym 
zapobieganiu degradacji 
środowiska naturalnego. 

 

 Celem bezpośrednim jest 
pozyskanie i wykorzystanie 
energii pochodzącej z 
alternatywnego źródła 
energii - systemów 
solarnych. 











IT.7. Tytuł projektu: 

Remont niecki basenu i 

zaplecza oraz 

zagospodarowanie terenu 

wokół basenu we wsi Stara 

Kraśnica. 

 Beneficjent: Gmina Świerzawa 

 Województwo Dolnośląskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-
2013 

 Numer i nazwa działania:  

313,322,323 Odnowa i Rozwój Wsi  

 Wartość projektu: 783 189,74 zł 



Cel projektu: 

Podniesienie poziomu 

świadczenia usług 

rekreacyjnych przez 

Centrum Kultury, Sportu i 

Turystyki w Świerzawie na 

rzecz społeczeństwa 

gminy i mieszkańców 

regionu. 

 











IT.8. Tytuł projektu: 

Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej na 

terenie gminy Lutomiersk  w 

urządzenia zabawowo – 

sportowe z przeznaczeniem 

dla mieszkańców wsi. 

 Beneficjent: Gmina Lutomiersk 

 Województwo Łódzkie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 

 Numer i nazwa działania: 

 413 - Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w 

ramach działania „Odnowa  

i rozwój wsi” 

 Wartość projektu: 332 303,95 zł 



Cel projektu: 

Podniesienie standardu życia mieszkańców wsi i 
poprawa wizerunku Gminy Lutomiersk poprzez 

budowę ogólnodostępnych placów zabaw dla 

dzieci i siłowni plenerowej.  

Operacja przyczyniła się do zaspokojenia 
potrzeb społecznych mieszkańców oraz 

wzmocnienia więzi  z miejscem zamieszkania .  



Plac zabaw w Bechcicach 



Plac zabaw w Lutomiersku 



Plac zabaw w Miranowie 



Siłownia na świeżym powietrzu w miejscowości Wrząca 



IT.9. Tytuł projektu: 

Rewitalizacja wieży ciśnień 

wraz z zagospodarowaniem 

terenu przyległego 

 Beneficjent: Gmina Łobżenica 

 Województwo Wielkopolskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 

 Numer i nazwa 

działania: 

413 Wdrażanie 

lokalnych strategii 

rozwoju w ramach 

działania  
- Odnowa i rozwój wsi 

 Wartość projektu: 

979 063,33 zł 



Cel projektu: 

 Celem projektu była 

poprawa 

atrakcyjności 

turystycznej gminy 

Łobżenica i wkład w 

ochronę dziedzictwa 

kulturowego poprzez 

oddanie do użytku 

wieży ciśnień w 

Łobżenicy 
stanowiącej 

specyfikę 

architektoniczną 

Łobżenicy. 











IT.10. Tytuł projektu: 

Urządzenie ogólnodostępnych 

terenów rekreacyjnych w 

otoczeniu Sanktuarium 

Maryjnego w Gietrzwałdzie 

 Beneficjent: Gmina Gietrzwałd 

 Województwo Warmińsko-Mazurskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program Operacyjny Warmia i 

Mazury 2007 – 2013 

 Numer i nazwa działania: 

2.1 Wzrost potencjału turystycznego 

 Wartość projektu: 3 571 082,00 zł 



Cel projektu: 

 Głównym celem projektu jest wzrost potencjału 

turystycznego Gminy Gietrzwałd poprzez 

inwestycje infrastrukturalną około turystyczną. 

 Celami szczegółowymi są m.in.: utworzenie 

ogólnodostępnych terenów rekreacyjnych dla 
turystów i pielgrzymów odwiedzających Gminę 

Gietrzwałd, dostosowanie infrastruktury 

turystycznej do potrzeb osób 

niepełnosprawnych, propagowanie produktu 
turystycznego- turystyka pielgrzymkowa oraz  

zwiększenie liczby turystów krajowych i 

zagranicznych korzystających z bogactwa 

przyrodniczego, sakralnego i historycznego 
Gminy Gietrzwałd. 



Ogród na wzgórzu 



Amfiteatr w Ogrodzie na wzgórzu 



Domek pracy twórczej 



Drewniane kramy przy 

ulicy Ostródzkiej 



IT.11. Tytuł projektu: 

Rozbudowa gimnazjum w 

Postominie wraz z zakupem 

wyposażenia. 

 Beneficjent: Gmina Postomino 

 Województwo Zachodniopomorskie 

 



Źródła finansowania 

projektu: 

 Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Zachodniopomorskie

go na lata 2007-2013 

 Numer i nazwa 

działania: 

7.1 Infrastruktura 

edukacyjna 

 Wartość projektu:  

2 234 729,67 zł 



Cel projektu: 

Główny cel projektu to wzrost efektywności 

nauczania i dostępu do lepszej jakości oferty 

edukacyjnej w Gimnazjum w Postominie. 

Cele cząstkowe jakie zostały osiągnięte dzięki 

realizacji projektu to: 

 Poprawa jakości kształcenia 

 Dostęp do infrastruktury edukacyjnej dzieci 

niepełnosprawnych 

 Zwiększenie bazy lokalowej placówki 

 Wprowadzenie specjalizacji klas 











DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ ! 

Justyna Piluch  

Zespół Rozwoju Obszarów Wiejskich 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie 
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