
LISTA RANKINGOWA WNIOSKÓW 

złożonych w ramach Konkursu „AKTYWNI SPOŁECZNIE” - EDYCJA I 2017 
 

 

  Beneficjent Nazwa projektu 
Wnioskowana 

Kwota 

dofinansowania 

Przyznana 

kwota 

dofinansowania 
Nazwa działania Gmina 

Liczba 

punktów 
Wynik oceny 

1. 

Gminny Ośrodek 

Kultury, Sportu i 

Turystyki w Birczy 

Opracowanie i wydanie 

dwóch tematycznych 

publikacji o Gminie 

Bircza 

3000 3000 

Opracowanie i wydanie 

materiałów 

informacyjno – 

promocyjnych 

dotyczących obszaru 

LGD 

Bircza 

Zgodnie 

z zapisami 

§ 5 pkt. 3 
Regulaminu 

Konkursu  

Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

2. 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju 

Kniażyc 

Wycieczki - "Integracja 

w terenie" 
3000 3000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Fredropol 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

3. 
Gminne Centrum 

Kulturalne w Medyce 

Wyjazd integracyjno - 

aktywizujący 

"KOBIETA A 

ZDROWIE" 

3000 3000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Medyka 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

4. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Szkolnego 

Zespołu Ludowego 

Ziemi Przemyskiej - 

Trójczyce 

"Taniec dla 

wszystkich" 
2500 2500 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Orły 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

5. 
Stowarzyszenie 

Rozwoju Wsi Ujkowice 

Eko-logiczna 

świadomość. Razem 

dla środowiska. 

2200 2000 

Organizacja 

szkoleń/warsztatów 

w zakresie ochrony 

środowiska i 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu 

Przemyśl 

Wniosek zostanie 

skierowany do 

dofinansowania, pod 
warunkiem dostosowania 

budżetu do przyznanej 

kwoty dofinansowania 
w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji 

o wynikach oceny 



6. 
Gminna Placówka 

Kultury w Stubnie 

"Między nami 

kobietami - 

aktywizacja i integracja 

na wesoło" 

3000 3000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Stubno 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

7. 

Stowarzyszenie Koła 

Gospodyń Wiejskich 

"Buszkowiczanki" 

w Buszkowiczkach 

"Integrujmy się na 

łonie  natury" 
3000 3000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Żurawica 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

8. 
Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Leszna 

Pielęgnujmy nasze 

dziedzictwo 
3000 1000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Medyka 18 

Wniosek zostanie 

skierowany 

do dofinansowania, pod 
warunkiem dostosowania 

budżetu do przyznanej 

kwoty dofinansowania 

w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania informacji 

o wynikach oceny 

9. 

Stowarzyszenie 

"Wspólna Sprawa" 

w Drohojowie 

Szkolenie w zakresie 

gotowania i pieczenia 
1500 1500 

Organizacja działań 

mających na celu wzrost 

wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, 

w szczególności 

w kontekście 

uwarunkowań rynku 

pracy 

Orły 17 
Wniosek skierowany                        

do dofinansowania 

10. 

Stowarzyszenie 

Mieszkanców oraz 

Sympatyków Ostrowa i 

Ziemi Przemyskiej 

ADSUM 

Podniesienie poziomu 

aktywności i integracji 

Gminy Przemyśl 

poprzez organizację 

"BIAŁO - 

CZERWONEGO 

RAJDU 

ROWEROWEGO W 

GMINIE PRZEMYŚL" 

2960 2000 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 17 

Wniosek zostanie 
skierowany 

do dofinansowania, pod 

warunkiem dostosowania 
budżetu do przyznanej 

kwoty dofinansowania 

w terminie 7 dni od dnia 
otrzymania informacji 

o wynikach oceny 

11. 

Uczniowski Klub 

Sportowy 

"JAGIELLONKA" w 

Medyce 

ZDROWIE I 

KONDYCJA NA 

WYCIĄGNIĘCIE 

RĘKI 

3000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Medyka 16 

W związku 

z przekroczeniem limitu 
środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 



12. 

Stowarzyszenie 

Mieszkańców Wsi 

Torki "NIE TYLKO 

DLA SIEBIE" 

Lokalny kurs kulinarny 3000 0 

Organizacja działań 

mających na celu wzrost 

wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, 

w szczególności 

w kontekście 

uwarunkowań rynku 

pracy 

Medyka 16 

W związku 

z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 
otrzymał dofinansowania 

13. 
Parafia Wniebowzięcia 

NMP w Torkach 
"Torki wczoraj i dziś" 3000 0 

Opracowanie i wydanie 

materiałów 

informacyjno – 

promocyjnych 

dotyczących obszaru 

LGD 

Medyka 16 

W związku 

z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 
otrzymał dofinansowania 

14. 
Stowarzyszenie Złota 

Góra 

"W rodzinie siła" - 

lokalny piknik 

rodzinny 2017 

3000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 13 

W związku 
z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

15. 

Stowarzyszenie 

Przyjaciół Ziemi 

Medyckiej Klub 

Seniora "Platan" 

"Wspólny wyjazd, 

wspólna sprawa, 

wspólna zabawa - 

integracja seniorów w 

Gminie Medyka" 

2970 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Medyka 13 

W związku 

z przekroczeniem limitu 
środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

16. 

Stowarzyszenie 

Miłośników Łętowni i 

Bełwina 

"Cykl spotkań 

integracyjno - 

edukacyjnych 

zwiększających 

aktywność Gminy 

Przemyśl" 

2000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 13 

W związku 
z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

17. 
Stowarzyszenie Blisko 

Natury w Witoszyńcach 

"Piknik rodzinny z 

okazji Dnia Świętego 

Floriana" 

3000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 13 

W związku 

z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 
otrzymał dofinansowania 



18. 

Stowarzyszenie 

"INICJATYWY 

PODKARPACIA" 

Organizacja szkoleń w   

zakresie ochrony 

środowiska i 

przeciwdziałania 

zmianom klimatu 

3000 0 

Organizacja 

szkoleń/warsztatów 

w zakresie ochrony 

środowiska 

i przeciwdziałania 

zmianom klimatu 

Stubno 13 

W związku 

z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

19. Razem jest łatwiej 
"Kurs kulinarny - 

zdrowo i kolorowo" 
2981,64 0 

Organizacja działań 

mających na celu wzrost 

wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, 

w szczególności 

w kontekście 

uwarunkowań rynku 

pracy 

Żurawica 13 

W związku 
z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

20. Integracja Siedliska "Integrujmy się ludzie" 4000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Medyka 13 

W związku 
z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

21. 

Stowarzyszenie na 

Rzecz Rozwoju Wsi 

Kosienice   

2998,1 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Żurawica 12 

W związku 

z przekroczeniem limitu 
środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

22. 

Stowarzyszenie 

Inicjatyw Społecznych 

w Kuńkowcach 

"Poznajemy podstawy 

kroju i szycia" 
2000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 12 

W związku 
z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

23. 
Stowarzyszenie "Nasze 

Dzieci" 

"Rodziny zastępcze - 

łączcie się" 
3000 0 

Organizacja działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych 

Przemyśl 12 

W związku 

z przekroczeniem limitu 
środków wniosek nie 

otrzymał dofinansowania 

24. 

Stowarzyszenie Na 

Rzecz Rozwoju Ziemi 

Przemyskiej 

"Wykorzystanie 

dawnych rzemiosł i 

rękodzieła na lokalnym 

rynku pracy" - 

szkolenie i warsztaty 

3000 0 

Organizacja działań 

mających na celu wzrost 

wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, 

w szczególności 

w kontekście 

uwarunkowań rynku 

pracy 

Przemyśl 10 

W związku 

z przekroczeniem limitu 

środków wniosek nie 
otrzymał dofinansowania 

 


