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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 „Mam Pasję”, Kurów 

 

Nazwa zadania 

 

Kobiety w akcji w gminie Kurów 

 

Tytuł Projektu Grantowego, w 

ramach którego jest realizowane 

Zadanie: 

 

Inicjatywy na rzecz aktywizacji mieszkańców obszaru LSR 

 

Numer i data podpisania umowy o 

powierzenie grantu: 

 

6/2–2017/G/2018   – 29.01.2018 r. 

 

 

Całkowita wartość kosztów 

kwalifikowanych Zadania: 

 

11.100 zł 

 

Kwota pomocy na Zadanie: 

 

10.767 zł 

 

Cel Zadania: 

 

Aktywizacja społeczna 30 kobiet poprzez realizację lokalnych inicjatyw na terenie 

gminy Kurów 

 

Zakres rzeczowy Zadania:  

 

Aktywizacja lokalnej społeczności poprzez organizację szkoleń, wizyty studyjnej i zajęć 

warsztatowych z rękodzieła ludowego. W projekcie będzie uczestniczyć 30 kobiet z 

obszaru LSR. Wezmą one udział w warsztatach rozwojowych ukierunkowanych na 

aktywizowanie kobiet w środowiskach lokalnych; w warsztatach tradycyjnych ozdób 

choinkowych; w warsztatach tradycyjnych palm wielkanocnych; warsztatach 

kulinarnych oraz w wizycie studyjnej w Celejowie (gm. Wąwolnica) gdzie jako dobrą 

praktykę poznają działalność i efekty pracy lokalnego stowarzyszenia. Osoby te, po 

zdobyciu wiedzy i poznaniu dobrych praktyk, włączą się w swoich środowiskach 

lokalnych do współpracy z mieszkańcami na rzecz swojej miejscowości/gminy.. 

 

 

Termin zakończenia Zadania: 

 

31.05.2018 r. 

 

Numer i nazwa Przedsięwzięcia z 

 

Przedsięwzięcie 2.1.3: Inicjatywy na rzecz lokalnej aktywności i integracji 
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Lokalnej Strategii Rozwoju:  społecznej 

 

Wskaźnik (efekt) Zadania: 

 

Liczba warsztatów rozwojowych w ramach cyklu „Aktywność kobiet drogą do 

rozwoju społeczności lokalnej”: 3 szt., 

Liczba warsztatów twórczych w ramach cyklu „Dziedzictwo kulturowe i 

ekologiczne zasoby w gminie Kurów”: 3 szt., 

Liczba godzin warsztatów rozwojowych w ramach cyklu „Aktywność kobiet drogą 

do rozwoju społeczności lokalnej”: 24 godz., 

Liczba godzin warsztatów twórczych w ramach cyklu „Dziedzictwo kulturowe i 

ekologiczne zasoby w gminie Kurów”: 24 godz., 

Liczba wizyt studyjnych: 1 szt., 

Liczba spotkań podsumowujących projekt: 1 szt. 

Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach w projekcie: 30 osób,  

Liczba osób, które wzięły udział w spotkaniu podsumowującym: 80 osób. 

 

Wartość Projektu Grantowego po 

rozliczeniu: 

 

Kwota pomocy po rozliczeniu 

Projektu Grantowego: 

 

 

 


