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                www.zielonypierscien.eu     e-mail: lgd@zielonypierscien.eu 

 

Biuro LGD “Zielony Pierścień”: Kośmin 7, 24-103 Żyrzyn, tel/fax: + 48 81 50 16 140, tel.: + 48 81 50 16 141 

                      
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie 

Baranów  Janowiec    Kazimierz Dolny   Końskowola  Kurów  Markuszów  Nałęczów  Puławy  Wąwolnica  Wojciechów  Żyrzyn 

 

KARTA ZADANIA: 

 

Nazwa Grantobiorcy: 

 

Stowarzyszenie „Zakręcone – Kulturalnie”, Wojciechów Kolonia Piąta 

 

Nazwa zadania 

 

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Zielony Pierścień” poprzez udział w 

szkoleniu: Wioski tematyczne szansą wykorzystania, zachowania i promowania 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego 

 

Tytuł Projektu Grantowego, w 

ramach którego jest realizowane 

Zadanie: 

 

Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR 

 

Numer i data podpisania umowy o 

powierzenie grantu: 

 

4/2–2017/G/2018   – 29.01.2018 r. 

 

 

Całkowita wartość kosztów 

kwalifikowanych Zadania: 

 

8.398,60 zł 

 

Kwota pomocy na Zadanie: 

 

8.146,00 zł 

 

Cel Zadania: 

 

Aktywizacja mieszkańców obszaru LGD „Zielony Pierścień” poprzez udział w 

szkoleniu: Wioski tematyczne szansą wykorzystania, zachowania i promowania 

dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i historycznego 

 

Zakres rzeczowy Zadania:  

 

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń w formie wizyty 

studyjnej w wiosce tematycznej (Kraina Rumianku) i dwudniowych zajęć 

warsztatowych poświęconych organizowaniu i funkcjonowaniu wiosek tematycznych. 

Uczestnicy zajęć wypracują model funkcjonowania wioski tematycznej dla swojej 

gminy, który będzie uwzględniać dziedzictwo lokalne wyróżniające poszczególne 

gminy. W szkoleniu weźmie udział 20 osób z obszaru LSR. Osoby te, po zdobyciu 

wiedzy i poznaniu dobrych praktyk w zakresie funkcjonowania wioski tematycznej, 

włączą się w swoich środowiskach lokalnych do współpracy z mieszkańcami na rzecz 

rozwoju swojej miejscowości/gminy. 

 

 

Termin zakończenia Zadania: 

 

31.05.2018 r. 
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Numer i nazwa Przedsięwzięcia z 

Lokalnej Strategii Rozwoju:  

 

Przedsięwzięcie 2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji 

społecznej 

 

Wskaźnik (efekt) Zadania: 

 

Liczba szkoleń: 1 szt., 

Liczba wizyt studyjnych: 1 szt., 

Liczba osób, które nabędą wiedzę n/t funkcjonowania wiosek tematycznych:  20 

osób, 

Liczba osób z grup defaworyzowanych (seniorzy 60+, niepełnosprawni), które 

skorzystają ze szkolenia: 5 osób. 

Wartość Projektu Grantowego po 

rozliczeniu: 

 

Kwota pomocy po rozliczeniu 

Projektu Grantowego: 

 

 

 


