
        
 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Funkcjonowanie lokalnych grup działania, 

nabywanie umiejętności i aktywizacja”, objętego PROW na lata 2007-2013 

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

 
 

UROCZYSTE PODPISANIE UMÓW 
 
Lokalna Grupa Działania( LGD) - Stowarzyszenie „WIR” – Wiejska Inicjatywa 
Rozwoju bierze udział w realizacji programu „Leader" objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Program ten koncentruje się na realizacji 
najistotniejszych zadań wskazanych przez społeczność lokalną przy wykorzystaniu 
istniejącego potencjału i szans rozwojowych, występujących na obszarze działania  
sześciu gmin powiatu stargardzkiego ( Chociwel, Kobylanka, Marianowo, Stara 
Dąbrowa, Stargard Szczeciński, Suchań). Dzięki środkom pozyskanym przez 
Stowarzyszenie  na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, poszczególni beneficjenci 
za pośrednictwem LGD składają wnioski na realizacje swoich projektów. Umowy z 
beneficjentami podpisuje Samorząd Województwa .   
 
 

 

W poniedziałek  21 października 2013 r.  podpisano 10  umów realizowanych  
w ramach działania „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania 
Odnowa i rozwój wsi i  tzw. „małych projektów”, tj. operacji, które nie odpowiadają 
warunkom przyznania pomocy w ramach działań osi 3 ale przyczyniają się do 
osiągnięcia celów tej osi, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013  
 
Umowy z beneficjentami zostały podpisane przez Pana Marszałka Olgierda 
Geblewicza w siedzibie Gminy Stargard Szczeciński.   
 
Łączna całkowita wartość projektów realizowanych w zakresie „Odnowa i rozwój wsi” 
wynosi: zł.  Łączne dofinansowanie PROW wynosi  160.699,00 zł. 
 
 Łączna całkowita wartość projektów realizowanych w zakresie małych projektów 
wynosi: zł.  Łączne dofinansowanie PROW wynosi  97.523,77 zł. 
 
   
W ramach działania Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie działania 
Odnowa i rozwój wsi  podpisano dwie umowy: 
 

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kania w Gminie Chociwel. 
Beneficjent: Gmina Chociwel, wartość projektu 282 775,98 zł dofinansowanie 
PROW wynosi 108 680,00 zł. 
 



Modernizacja świetlicy wiejskiej w Żukowie . 
Beneficjent: Gmina Suchań, wartość projektu 79.979,46 zł/ dofinansowanie 
52.019,00 zł 
 

 
 
Wśród  ośmiu podpisanych umów  w zakresie tzw. „małych projektów” były : 
 

1. Dożynki 2013 jako impreza kulturalno-integracyjna w miejscowości Łęczyna 
Gmina Stara Dąbrowa. 
Beneficjent: Gmina Stara Dąbrowa, wartość projektu 19 410,07 zł / 
dofinansowanie PROW wynosi 13 023,28 zł. 
 
Celem operacji to  organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej, która 
przyczyni się do lepszego wykorzystania aktywności społecznej. Wpłynie na 
podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze LSR przez 
zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców oraz poprzez promowanie 
dziedzictwa kulturowego, gdyż podczas imprezy przypomniane zostaną 
tradycje związane z Dożynkami.  
 

 

2. Warsztaty piłkarskie i impreza sportowa dla dzieci z terenu LGD WIR. 
Beneficjent: Stowarzyszenie "Grzędzice Jutra", wartość projektu 15 412,19 
zł / dofinansowanie PROW wynosi 12 245,84 zł. 
 
 Projekt  promuje  sportowy  tryb życia  dzięki organizacji zajęć sportowych 
(warsztatów piłkarskich) i udziału w turnieju sportowym, pozwalającym 
aktywnie spędzać czas szczególnie przez najmłodszych mieszkańców 
obszaru wdrażania LSR. 
 
 
3. Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Chociwel. 
Beneficjent: Stowarzyszenie Most Ku Przyszłości, wartość projektu  
4 654,71 zł / dofinansowanie PROW wynosi 3 723,76 zł. 
 
4.  Warsztaty rękodzielnicze w Gminie Stargard Szczeciński. 
Beneficjent: Stowarzyszenie Aktywnych Mieszkańców Barzkowic SAMBa, 
wartość projektu 4 658,21 zł / dofinansowanie PROW wynosi 3 726,57 zł.  
 
5. Warsztaty rękodzielnicze dla mieszkańców Gminy Marianowo. 
Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dalewo  i Gogolewo, wartość 
projektu 6 395 zł / dofinansowanie PROW wynosi 5 116 zł.  

 
 
Celem operacji tych niewielkich, ale jakże ważnych projektów jest  poprawa 
jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich poprzez udział w warsztatach 
rękodzielniczych będących ofertą spędzania wolnego czasu oraz 
zwiększających aktywność i integrację lokalnej społeczności w szczególności 
najmłodszych. 



 
6. Dożynki 2014 impreza kulturalno integracyjna dla mieszkańców gminy 
Suchań. 
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań, wartość 
projektu 25 863,60 zł / dofinansowanie PROW wynosi 20 690,88 zł.  
 
 Dożynki Gminne dla mieszkańców Gminy Suchań mają za cel przyczynić się 
do podniesienia, rozwoju świadomości lokalnej społeczności oraz aktywizacji 
mieszkańców gminy. Wspólna zabawa i sportowa rywalizacja wpłynie na 
wzrost integracji społecznej i zaspokojenie potrzeb mieszkańców pod 
względem sportu i wspólnej zabawy. 

 
 
7. Organizacja imprezy integracyjno – kulturalnej „Dzień Seniora” dla seniorów 
z Gminy Suchań. 
Beneficjent: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Suchań, wartość 
projektu 26 561,90 zł / dofinansowanie PROW wynosi 21 249,52 zł.  
 
 
Projekt jest przykładem  spędzania wolnego czasu przez osoby starsze często 
zagrożone marginalizacją społeczną,  atrakcją spotkanie z seniorami jest 
występ gwiazdy estrady Krzysztofa Krawczyka. 
 
 
8.”Nasze dziedzictwo obiektywnie” -warsztaty fotograficzno -dziennikarskie-
promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego na obszarze 
LGD. 
 
Beneficjent: Powiat Stargardzki wartość projektu 26.646,50 zł / 
dofinansowanie PROW wynosi 17.747,92  zł.  
 
Projekt skierowany do młodzieży z Powiatu Stargardzkiego uczy zasad 
dziennikarstwa, promuje lokalne dziedzictwo kulturowe, historyczne, którego 
finałem będzie przygotowanie wirtualnego przewodnika turystycznego. 
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