
W dniu 28.11.2013 r. o godzinie 13:00 w  siedzibie Lokalnej Grupy Działania „WIR” – Wiejska Inicjatywa Rozwoju 
w Stargardzie Szczecińskim, ul. Rynek Staromiejski 5, sala konferencyjna, odbędzie się uroczyste podpisanie umów 

w obecności Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego. 
Podpisane zostaną umowy w ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie tzw. „małych projektów”, 
tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia 

celów tej Osi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nazwa 
wnioskodawcy Osoba reprezentująca Tytuł operacji Całkowity koszt 

operacji (w zł z VAT)
Wnioskowana 
kwota pomocy 

(w zł)

1.
Biblioteka 

Publiczna Gminy 
Stargard 

Szczeciński

Anna Bogdańska
Dyrektor

Teatr, fotografia, rzemiosło - 
przedstawienia teatralne, warsztaty 
fotograficzne oraz rzemieślnicze dla 

mieszkańców Gminy Stargard 
Szczeciński objętych LGD WIR.

16 962,25 13 026,57

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców zamieszkujących na terenie gminy wiejskiej Stargard Szczeciński, objętych LSR  poprzez organizację 
w 2014 roku zajęć kulturalnych w Koszewie, Małkocinie, Pęzinie, Tychowie i Żarowie w postaci przedstawień teatralnych dla dzieci oraz stworzenie oferty 
aktywnego spędzania czasu wolnego dla mieszkańców Klępina organizując zajęcia rozwijające zainteresowania - warsztaty fotograficzne oraz warsztaty 
wyrobu biżuterii.

2. Gmina Stargard 
Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz 
Wójt Gminy Stargard 

Szczeciński

Renowacja historycznego pomnika w 
miejscowości Krąpiel gmina Stargard 

Szczeciński.
10 243,47 6 722,93

Celem operacji  jest  promowanie  dziedzictwa  historycznego  poprzez  renowację  oraz  uroczyste  otwarcie  w 2013  roku  w miejscowości  Krąpiel  pomnika 
związanego z wydarzeniem historycznym z okresu I wojny światowej.

3. Gmina Stargard 
Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz 
Wójt Gminy Stargard 

Szczeciński

Budowa placu zabaw w miejscowości 
Grabowo gmina Stargard Szczeciński 

wraz z organizacją imprezy integracyjnej.
15 201,02 9 134,88



Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, promowanie obszarów wiejskich, zwiększanie oferty spędzania 
wolnego czasu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę placu zabaw oraz organizację imprezy rekreacyjnej w 2013 roku w miejscowości 
Grabowo.

4. Gmina Stargard 
Szczeciński

Kazimierz Szarżanowicz 
Wójt Gminy Stargard 

Szczeciński

Budowa placu zabaw w miejscowości 
Grzędzice gmina Stargard Szczeciński 

wraz z organizacją imprezy integracyjnej. 33 821,44 22 066,57

Celem operacji jest umożliwienie mieszkańcom poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, promowanie obszarów wiejskich, zwiększanie oferty spędzania 
wolnego czasu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej poprzez budowę placu zabaw oraz organizację imprezy rekreacyjnej w 2013 roku w miejscowości 
Grzędzice.

5.
Stowarzyszenie 

Forum 
Chociwelskie

Ireneusz Płóciennik 
Prezes

Henryk Dąbrowski
Członek Zarządu

Warsztaty rękodzielnicze dla 
mieszkańców gminy Chociwel. 6 690,11 5 352,08

Celem operacji jest poprawa jakości życia mieszkańców na obszarach wiejskich poprzez organizację warsztatów wpływających na rozwój zainteresowań, 
osobowości, będących ofertą spędzania wolnego czasu, a także integrujących lokalną społeczność.

6. Powiat Stargardzki
Waldemar Gil

Starosta Powiatu 
Stargardzkiego

"(Nie)znane historie" - oferta edukacyjna i 
turystyczna na obszarze LGD WIR. 43 058,00 29 482,40

Celem  operacji  jest  poprawa  jakości  życia  mieszkańców  obszarów  wiejskich  poprzez  stworzenie  nowej  oferty  edukacyjnej  i  turystycznej  związanej  
z dziedzictwem kulturowym oraz integracją dzieci ze szkół podstawowych objętych obszarem LGD podczas lekcji muzealnych, które odbędą się w  Muzeum 
Stargardzkim, a także poprzez wydanie książki edukacyjnej pt. "(Nie)znane historie..."

7.
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi "Nad 
Jeziorami"

Edward Kosmal 
Prezes

Zagospodarowanie dawnego ogrodu w 
miejscowości Strachocin gmina Stargard 

Szczeciński na park "Ostoję przyrody" 
wraz z organizacją festynu rodzinnego.

31 195,18 24 956,13

Celem  operacji  jest  rozwijanie  turystyki  i  rekreacji  w  miejscowości  Strachocin  poprzez  budowę  infrastruktury  turstyczno-rekreacyjnej  wraz  
z zagospodarowaniem terenu i nasadzeniami oraz podnoszenie jakości życia lokalnej społeczności dzięki organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej w 2014 
roku.



8. Gmina Suchań Stanisława Bodnar 
 Burmistrz Gminy Suchań

Modernizacja miejsca rekreacji i sportu w 
miejscowości Brudzewice poprzez 

rekultywację boiska i wykonanie boiska 
do piłki siatkowej.

22 507,34 14 638,91

Celem  operacji  jest  zwiększenie  oferty  spędzania  wolnego  czasu,  aktywizacja  mieszkańców   i  lokalnej  społeczności  oraz  rozwój  więzi  i  stosunków 
międzyludzkich, poprzez modernizację i wyposażenie istniejącego miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Brudzeiwce poprzez melioracje i rekultywację 
boiska  oraz utworzenie boiska do piłki siatkowej.

9 Gmina Suchań Stanisława Bodnar 
 Burmistrz Gminy Suchań

Zagospodarowanie miejsca rekreacji i 
sportu w miejscowości Sadłowo. 39 506,92 25 000,00

Celem operacji jest rozwój aktywności społeczności lokalnej, rozwijanie rekreacji na obszarach wiejskich oraz zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu 
poprzez zagospodarowanie miejsca rekreacji i sportu w miejscowości Sadłowo poprzez wyposażenie w kontener, ławki i miejsce do grillowania.

10. Gmina Suchań Stanisława Bodnar 
 Burmistrz Gminy Suchań

Dni Suchania - impreza kulturalno-
integracyjna dla mieszkańców LGD. 75 640,28 49 196,92

Celem operacji jest zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu dla osób zagrożonych marginalizacją społeczną, rozwój więzi i stosunków międzyludzkich 
oraz promocja lokalnych walorów przyrodniczo kulturowych  poprzez organizację Dni Suchania  dla mieszkańców LGD.

11. Gmina Chociwel Ewa Ludwińska 
 Burmistrz Gminy Chociwel

Pożegnania lata - festyn rekreacyjno-
integracyjny. 22 455,00 14 633,60

Celem operacji  jest wzrost integracji  społeczności lokalnej  oraz podniesienie jakości życia poprzez aktywny udział  w operacji  "Pożegnania lata - festyn 
rekreacyjno - integracyjny".

12. Gmina Chociwel Ewa Ludwińska 
 Burmistrz Gminy Chociwel

Organizacja Dania Strażaka w Gminie 
Chociwel jako promocja zasad 

bezpieczeństwa.
19 025,70 12 460,56

Celem operacji jest wzrost świadomości społeczności lokalnej na temat zagrożeń  bezpieczeństwa ludności oraz promocja zasad bezpiecznego życia poprzez 
aktywny udział w operacji "Organizacja Dnia Strażaka w Gminie Chociwel jako promocja zasad bezpieczeństwa".

13. Gmina Chociwel Ewa Ludwińska 
 Burmistrz Gminy Chociwel

Chociwelska Wiosna 2014 – 
międzygminne dni rekreacji i aktywizacji 

społeczności lokalnych.
59 972,40 39 092,56



Celem operacji jest wzrost aktywności społeczności lokalnej poprzez czynny udział w  imprezie "Chociwelska Wiosna 2014".

14. Gmina Kobylanka Andrzej Kaszubski 
Wójt Gminy Kobylanka

Wydanie folderu promującego 
dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy 

Kobylanka.
19 225,00 12 504,05

Celem operacji  jest umożliwienie mieszkańcom oraz turystom zgłębienia wiedzy o Gminie Kobylanka w odniesieniu historycznym oraz zaprezentowanie 
unikatowego  dziedzictwa historyczno-kulturowego, wpływając tym samym na zwiększenie atrakcyjności turystycznej poprzez rozpowszechnianie folderu  
w 2014 roku.

15.

Rrzymskokatolicka 
Parafia p.w. Matki 

Boskiej 
Nieustającej 

Pomocy

Henryk Stanulewicz 
 Proboszcz

Renowacja zabytkowego kościoła w 
miejscowości Nosowo poprzez wymianę 

5 okien.
26 307,08 21 045,65

Celem  operacji  jest  poprawa  stanu  technicznego  poprzez  remont  i  modernizację  zabytkowego  obiektu  architektonicznego  poprzez  wymianę  5  okien 
zabytkowego  kościoła  w  miejscowości  Nosowo  co  wpłynie  na  poprawę  jakości  życia  mieszkańców  miejscowości  Nosowo,  wzmocnienie  tożsamości 
społecznej i kulturowej mieszkańców oraz wzrost oferty turystycznej i promocję obszaru objętego LSR.


