
PRZEMYŚL, 05.06.2018 R.

Walne Zebranie Członków

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”



Proponowany porządek Posiedzenia:

Proponowany porządek posiedzenia: 

1. Otwarcie posiedzenia - Powitanie Członków 

LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA”.

2. Wybór Sekretarza Walnego Zebrania Członków.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

5. Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia za 

2017 rok.

6. Wolne wnioski.

7. Zakończenie obrad.



4. Sprawozdanie Komisji 

Rewizyjnej

za 2017 rok



Na posiedzeniu Komisja dokonała analizy sprawozdania Zarządu Lokalnej 

Grupy Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA” z realizacji budżetu za rok 2017. 

Analizując przedłożone dokumenty oraz wykonanie planu przychodów i 

kosztów Komisja nie dopatrzyła się ze strony Zarządu Lokalnej Grupy 

Działania „Ziemia Przemyska” niegospodarności.  

Po przeanalizowaniu sprawozdania i przedłożonej dokumentacji z prac w roku 

2017 Komisja stwierdza, że gospodarka finansowa Lokalnej Grupy Działania 

„Ziemia Przemyska” była prowadzona prawidłowo. Po przeprowadzeniu 

generalnej oceny funkcjonowania LGD komisja jednogłośnie opiniuje 

pozytywnie przedłożenie sprawozdania i wnioskuje o udzielenie Zarządowi 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Przemyska” absolutorium 

za rok 2017.

W roku 2017 członkowie Komisji Rewizyjnej brali udział w procedurze oceny 

i wyboru operacji w charakterze członków komisji skrutacyjnej w ramach 

naborów nr 1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017. Zadaniem członków 

komisji było czuwanie nad sprawnym i prawidłowym przebiegiem procesu 

oceny i wyboru operacji, sprawdzanie poprawności dokumentacji oraz 

dokonywanie wstępnej oceny wniosków.  



5. Sprawozdanie 

z działalności 

Stowarzyszenia za 2017 rok



W 2017 roku Zarząd LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

działał w następującym składzie:

➢Lubomira Michałuszko – Prezes Zarządu (Gmina Medyka)

➢Janusz Hołyszko – Wiceprezes Zarządu (Powiat Przemyski)

➢Piotr Perkun – Wiceprezes Zarządu (Gmina Żurawica)

➢Ireneusz Solarczyk – Skarbnik (Gmina Fredropol)

➢Zbigniew Maciołek – Członek Zarządu (Gmina Przemyśl)

➢Danuta Ochenduszkiewicz – Członek Zarządu (Gmina Stubno)

➢Wojciech Bobowski – Członek Zarządu (Gmina Bircza)

➢Janusz Herbut – Członek Zarządu (Gmina Orły)

➢ Henryk Szuban – Członek Zarządu (Gmina Krasiczyn)



W 2017 roku odbyło się 7 posiedzeń Zarządu.
Główne zadania realizowane przez Zarząd                 

w roku 2017:

o kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia
o zwoływanie oraz organizacja Walnego Zebrania Członków
o przygotowywanie projektów zmian w Strategii Rozwoju
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność,

o zatwierdzenie bilansu oraz rachunku zysków i strat,
o ustalaniewysokości wynagrodzeń pracowników biura,
o ustalenie kartywzorów podpisów,



o przygotowanie zmian w Procedurze przeprowadzenia naborów
wniosków i wyboru operacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „ZIEMIA PRZEMYSKA”,

o opracowanie zmian w Regulaminie Rady,
o organizacja Konkursu Wielkanocnego 2017,
o sporządzenie sprawozdania finansowego za rok 2016,
o ustalenie terminu naboru wniosków nr 4/2017 w zakresie
„Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność
gospodarczą”,

o ustalenie terminu naboru wniosków nr 5/2017 w zakresie
„Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność
gospodarczą ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań
innowacyjnych”,



o przygotowanie projektu współpracy,
o omówienie propozycji zatrudnienia stażysty,
o podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia osoby do prac
w Komisji Skrutacyjnej,

o organizacja spotkań mobilizacyjnych dla grup
defaworyzowanych,

o wydanie publikacji „Skrzydła nadHureczkiem”,
o realizacja Konkursu Bożonarodzeniowego,
o informacja o wynikach naborów 4/2017 oraz 5/2017,
o rozstrzygnięcie złożonych protestów,
o omówienie zakresu kosztów naprawy altany w Olszanach.



W 2017 roku 

Komisja Rewizyjna LGD „ZIEMIA PRZEMYSKA” 

działała w następującym składzie:

• Gerard Szczygieł – Przewodniczący (Gmina Medyka)

• Józef Rodzeń – Członek (Gmina Przemyśl)

• Ryszard Żuk – Członek (Gmina Orły)

• Jadwiga – Haber Słowińska – Członek (Gmina Bircza)

• Małgorzata Hawro – Członek (Gmina Orły)



W roku 2017 członkowie Zarządu oraz Komisji
Rewizyjnej brali udział w procedurze oceny
i wyboru operacji w charakterze członków
komisji skrutacyjnej w ramach naborów nr
1/2017, 2/2017, 3/2017, 4/2017, 5/2017.
Zadaniem członków komisji było czuwanie nad
sprawnym i prawidłowym przebiegiem procesu
oceny i wyboru operacji, sprawdzanie
poprawności dokumentacji oraz dokonywanie
wstępnej oceny wniosków.



Nabywanie umiejętności i aktywizacja

W ramach działań aktywizacyjnych w 2017 roku

zrealizowano 25 przedsięwzięć na obszarze 8 gmin

wchodzących w skład LGD.

Łączna kwota wydatkowana w 2016 roku na

realizację działań aktywizacyjnych wyniosła

55 552,77 zł.

We wszystkich przedsięwzięciach wzięło udział

808 osób, w tym 309 osób z grupy defaworyzowanej

(osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo).



Realizacja LSR w 2017
W 2017 przeprowadzono 5 naborów wniosków. 
Nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017 związany był z infrastrukturą rekreacyjną, kulturalną i historyczną i realizowany 

był w dniach 30.01.2017 – 15.02.2017. W ramach naborów łącznie wpłynęło 33 wnioski, w tym:

- 17 wniosków w zakresie „Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i/lub 

rekreacyjnej”. W wyniku oceny formalnej negatywnie ocenione zostały 3 wnioski.

Do finansowanie zostało wybranych 14 wniosków na łączną kwotę 1 491 829,00 zł, w limicie zmieściło się 

6 wniosków na kwotę 698 374,00 zł.

- 10 wniosków w zakresie „Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury kulturalnej”

W wyniku oceny formalnej negatywnie ocenione zostały 2 wnioski.

Do finansowanie zostało wybranych 8 wniosków na łączną kwotę 644 576,00 zł , w limicie zmieściło się 

7 wniosków na kwotę 515 365,00 zł.

- 6 wniosków w zakresie Zachowanie dziedzictwa lokalnego realizującego przedsięwzięcie  pn.: „Konserwacja 

i/lub restauracja obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych ewidencją”

W wyniku oceny formalnej negatywnie ocenione zostały 2 wnioski.

Do finansowanie zostały wybrane 4 wnioski na łączną kwotę 384 037,00 zł , w limicie zmieściło się 

3 wniosków na kwotę 321 037,00 zł.



Realizacja LSR w 2017 c.d.
W ramach naborów wniosków nr 4/2017 oraz 5/2017 realizowanego w dniach 04.07.2017 – 18.07.2017 

dotyczącego podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej wpłynęło łącznie 35 wniosków, w tym:

- 20 wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez 

przedsięwzięcie „2.1.1 Wsparcie dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą”. W wyniku 

oceny formalnej negatywnie został oceniony 1 wniosek.

Do finansowanie zostało wybranych 19 wniosków na łączną kwotę 1 520 000,00 zł, w limicie zmieściło 

się 8 wniosków na kwotę 640 000,00 zł.

- 15 wniosków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim realizowanego przez 

przedsięwzięcie „2.1.2 Wsparcie dla podmiotów rozwijających działalność gospodarczą ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych”. W wyniku oceny formalnej negatywnie został oceniony 

1 wniosek. 

Do finansowanie zostało wybranych 14 wniosków na łączną kwotę 2 937 468,00 zł , w limicie zmieściło 

się 4 wnioski na kwotę 1 188 206,00 zł.



PROTESTY
Łącznie w ramach wszystkich naborów wpłynęło 5 protestów, w tym: 

- 1 protest został wycofany przez Wnioskodawcę,

- 4 protesty rozpatrzono na niekorzyść Wnioskodawców,

- 3 Wnioskodawców po kolejnych negatywnych ocenach Rady złożyło Skargi

do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. Sąd po rozpatrzeniu 

sprawy: 

* w przypadku 1 Wnioskodawcy podtrzymał decyzję Rady,

* w przypadku 2 pozostałych Wnioskodawców orzekł, że: 

„uwzględnia skargę stwierdzając, że ocena projektu została przeprowadzona 

w sposób naruszający prawo i naruszenie to miało istotny wpływ na wynik 

oceny oraz przekazuję sprawę do ponownego rozpatrzenia”



Dokumentacja z oceny i wyboru operacji została przekazana do 

Zarządu Województwa:

- w dniu 27 marca 2017 roku (Nabór 1/2017, 2/2017, 3/2017),

- w dniu 30 sierpnia 2017 roku (Nabór 4/2017 oraz 5/2017).

Na dzień 29 maja 2018 roku zostały ocenione prawie wszystkie 

wnioski o przyznanie pomocy złożone przez LGD do Urzędu 

Marszałkowskiego w Rzeszowie. 

Podpisano 9 umów o przyznanie pomocy.

Poniższe tabele sporządzono w oparciu o dokumentacje z Posiedzeń 

Rady wskazującą na Beneficjentów i przyznane im kwoty pomocy. 



STAN REALIZACJI LSR NA DZIEŃ 31.12 .2017
I. Poprawa estetyki wiejskiej 

Cel szczegółowy 1: Wsparcie lokalnego zaplecza turystycznego i rekreacyjnego 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskowana 

kwota 

pomocy (zł)

Budowa lub 

przebudowa 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

turystycznej 

i/lub 

rekreacyjnej 

5 8

STOWARZYSZENIE "WSPÓLNA 

SPRAWA" W DROHOJOWIE

Budowa placu zabaw 

i rekreacji w Drohojowie
79617,40

Ochotnicza Straż Pożarna w Orłach
Budowa placów zabaw w miejscowości 

Trójczyce, Ciemięrzowice i Duńkowiczki
138271,72

Ochotnicza Straż Pożarna w Orłach
Budowa placów zabaw w miejscowości 

Olszynka, Walawa i Wacławice
138271,72

STOWARZYSZENIE INICJATYW 

OŚWIATOWYCH W WYSZATYCACH

Budowa placu zabaw oraz siłowni zewnętrznej 

na terenie wsi Wyszatyce
41857,61

Stowarzyszenie "WSPÓLNY CEL"
BUDOWA KORTU TENISOWEGO 

W STUBNIE
135612,00

Stowarzyszenie Wspierające Rozwój 

Edukacji na Obszarach Wiejskich "Szansa"

Budowa miejsc obsługi rowerzystów (MOR) 

w Leszczawce
96392,64

Gmina Medyka
Montaż fontanny pływającej na zbiorniku 

wodnym w Medyce
37487,00

Stowarzyszenie „ZIELONE WZGÓRZA 

PODKARPACIA”

Budowa 6 obiektów rekreacyjnych (kort 

tenisowy, 2 boiska do piłki plażowej, minigolf, 

parkur oraz lążownik) w miejscowości 

Jaksmanice 

300 000,00



I. Poprawa estetyki wiejskiej 

Cel szczegółowy 2: Zachowanie lokalnej infrastruktury historycznej i kulturalnej 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskowana 

kwota pomocy 
(zł)

Budowa, 

przebudowa 

ogólnodostępnej 

infrastruktury 

kulturalnej 

4 7*

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi 

Przemyskiej

Przybytek kultury dawnej oraz Siedlisko rzemiosł i rękodzieła 

w Kuńkowcach
80 800,31

STOWARZYSZENIE WSPIERANIA 

INICJATYW "POMÓŻMY SOBIE"

Przebudowa i remont budynku Domu Ludowego 

w Buszkowiczkach wraz z zakupem wyposażenia
90 000,00

Gmina Medyka
Przebudowa świetlicy wiejskiej 

w Torkach
140 725,00

Stowarzyszenie Barwy Jutra Modernizacja Sali Widowiskowej oraz sceny w Birczy 57 314,65

Gmina Fredropol

Przebudowa budynku poprzez roboty budowlane 

w ogólnodostępnej infrastrukturze kulturalnej - świetlica 

wiejska w Młodowicach

65 075,00 

Gmina Fredropol

Przebudowa budynku poprzez roboty budowlane 

w ogólnodostępnej infrastrukturze kulturalnej - świetlica 

wiejska w Huwnikach

100 575,00

Gmina Krasiczyn Przebudowa świetlicy wiejskiej - Dybawka ul. Przemyska 4 50 015,00



I. Poprawa estetyki wiejskiej 

Cel szczegółowy 2: Zachowanie lokalnej infrastruktury historycznej i kulturalnej 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskowana kwota 

pomocy (zł)

Konserwacja i/lub 

restauracja obiektów 

wpisanych do 

rejestru zabytków 

lub objętych 

ewidencją

3 3

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 

w Olszanach

Remont (renowacja) kościoła 

filialnego w Brylińcach
73 028,00

Parafia Rzymskokatolicka pw. 

Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Żurawicy

Przebudowa i rozbudowa Polskiego 

Domu Katolickiego w Żurawicy
126 000,00

Klasztor Znalezienia Krzyża Św. 

Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych (Franciszkanów) 

w Kalwarii Pacławskiej

Poprawa substancji dziedzictwa 

kulturowego - kaplica grobowa 

Tyszkowskich wraz z ogrodzeniem

122 009,22



II. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału 

Cel szczegółowy 1: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań innowacyjnych

Wartość 

wskaźnika 

do 

realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskowana kwota 

pomocy (zł)

Wsparcie dla 

podmiotów 

rozpoczynających 

działalność 

gospodarczą

4 9*

Damian Radosław Chachura
Wyposażenie Podstawowej Stacji 

Kontroli Pojazdów
80 000,00

Paweł Mateusz Kądziołka Założenie firmy "Otomebel" 80 000,00

Radosław Piotr Makarowski

Utworzenie nowoczesnej firmy 

produkującej wyroby tartaczne w 

miejscowości Bircza

80 000,00

Jacek Rafał Trznadel

SKR Garage - "Naprawiamy z pasją" -

utworzenie profesjonalnego warsztatu 

samochodowego

80 000,00

Andrzej Stanisław Beer Zakup minikoparki 80 000,00

Renata Garbarczyk
LeoPark - Centrum edukacji i rozrywki 

dla dzieci
80 000,00

Marta Monika Koszykowska
Biznes na kółkach "Mobilna 

gastronomia"
80 000,00

Marcin Stanisław Wydrzyński

Zakup sprzętu komputerowego, oraz 

oprogramowania w celu uruchomienia 

firmy informatycznej w Małkowicach

80 000,00

Adam Krzysztof Sękowski

Zakup 2 szlifierek niezbędnych do 

rozpoczęcia działalności gospodarczej 

w zakresie ostrzenia pił i narzędzi

80 000,00 



II. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału 

Cel szczegółowy 1: Podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem 

rozwiązań innowacyjnych 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Wnioskodawca Tytuł operacji

Wnioskowana kwota 

pomocy (zł)

Wsparcie dla 

podmiotów 

rozwijających 

działalność 

gospodarczą ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

rozwiązań 

innowacyjnych

2 4

Przedsiębiorstwo Produkcyjno -

Handlowo - Usługowe "MAJKA" 

Jan Maliczewski

Rozwój PPHU "MAJKA" 

Jan Maliczewski poprzez 

wprowadzenie do oferty firmy 

nowego rodzaju skarpet

300000,00

Zenon Wagiła

Wdrożenie innowacyjnych usług 

z wykorzystaniem nowoczesnych 

maszyn

300000,00

PPUH "Parkiet" Zygmunt Król

Wzrost innowacyjności 

przedsiębiorstwa PPUH "Parkiet" 

Zygmunt Król, poprzez zakup linii 

technologicznej do obróbki drewna 

okrągłego

288206,10

F.U.H. "ROLTIR" DARIUSZ 

MAŁACHOWSKI

ROZWINIĘCIE DZIAŁALNOŚCI 

POPRZEZ PRODUKCJĘ 

PREFABRYKATÓW - PŁYT 

ŻELBETONOWYCH 

DROGOWYCH I ŚCIAN 

OPOROWYCH TYPU L

300000,00



II. Rozwój przedsiębiorczości wiejskiej poprzez lepsze wykorzystanie lokalnego potencjału 

Cel szczegółowy 2: Podnoszenie kompetencji osób, które chcą podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość wskaźnika Tytuł operacji
Wnioskowana kwota 

pomocy

Organizacja szkoleń z 

zakresu rozpoczęcia i 

prowadzenia działalności 

gospodarczej / szkoleń 

tematycznych

1 0 - -



III. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru 

Cel szczegółowy 1: 1. Promocja potencjału przyrodniczego i kulturowego 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika

Tytuł operacji 
(rok realizacji)

Poniesione koszty 
(zł)

Opracowanie 

i wydanie materiałów 

informacyjno –

promocyjnych 

dotyczących obszaru 

LGD

3 3

Opracowanie i wydanie publikacji „Skrzydła nad Hureczkiem” 

(2017)
1974,00

Publikacja kulinarna "Smaki tradycji Birczańskiej” (2017) 3378,38

Publikacja - tomik poezji "Poeci Ziemi Birczańskiej” (2017) 619,50

Organizacja 

imprez/akcji 

promujących lokalną 

kulturę

11 6

Konkurs Bożonarodzeniowy (2016) 2093,69

Konkurs Wielkanocny (2017) 1800,00

Święto Pieroga (2017) 2000,00

Gminne Dożynki w Rybotyczach (2017) 2000,00

Konkurs Bożonarodzeniowy (2017) 3081,18

Powitanie lata w Wiosce Fantasy (2017) 800,00



III. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

Cel szczegółowy 2: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika

Tytuł operacji
(rok realizacji)

Poniesione 

koszty (zł)

Organizacja 

warsztatów 

służących 

zachowaniu 

lokalnego 

dziedzictwa

1 0 - -

13 8

TWÓRCZE INSPIRACJE W ŚWIETLICACH (2016) 2943,76

Potrawy naszych babć i mam zachować dla przyszłych pokoleń (2016) 3030,00

„SZYJEMY STROJE LUDOWE” (2016) 2517,25

Warsztaty – pieczenie chleba, wyrób serów (2016) 3614,00

Warsztaty z cyklu „Między Nami Kobietami” (2017) 3000,00

„Warsztaty kulinarne – tradycja i nowoczesność” (2016) 1500,00

Promocja dziedzictwa lokalnego - potrawy lokalne oraz wyrób biżuterii (2016) 1534,51

Przedsięwzięcie "Taniec dla wszystkich” (2017) 2500,00



III. Ochrona i wykorzystanie zasobów przyrodniczych i kulturowych obszaru

Cel szczegółowy 2: Kultywowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wsparcie dla 

podmiotów 

kultywujących 

lokalne zwyczaje, 

tradycje 

i obrzędy

2 0 - -

5 6

Zakup butów dla zespołu ludowego "KALINA” (2016) 1500,00

Zakup sprzętu do organizacji imprez kulturalnych (2016) 1500,00

Kultywowanie tradycji w Gminie Stubno (2017) 2000,00

Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Medyka (2017) 1996,00

Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Fredropol (2017) 2000,00

Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Orły (2017) 1996,29



IV. Wzmocnienie kapitału ludzkiego 

Cel szczegółowy 1: Podniesienie kompetencji osób uczestniczących we wdrażaniu i realizacji LSR 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika
Tytuł operacji

(rok realizacji)

Poniesione 

koszty (zł)

Organizacja 

spotkań 

konsultacyjno –

informacyjnych

4 2

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne organizowane w dniu 24.01.2017 

w związku z ogłoszonymi w dniach 30.01.207 – 15.02.2017 naborami 

wniosków: 1/2017, 2/2017, 3/2017 (2017)
1468,38

Spotkanie informacyjno – konsultacyjne organizowane w dniu 03.07.2017

w związku z ogłoszonymi w dniach 04.07.2017 – 18.07.2017 naborami 

wniosków: 4/2017, 5/2017 (2017)

0,00



IV. Wzmocnienie kapitału ludzkiego 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR 

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość 

wskaźnika

Tytuł operacji 
(rok realizacji)

Poniesione koszty 
(zł)

Organizacja 

działań 

aktywizacyjnych, 

integracyjnych oraz 

rekreacyjnych

9 11

Patriotyzm naszą inspiracją (2016) 2022,80

SPORT-ZDROWIE-AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA DLA KAŻDEGO (2016) 1500,00

Spotkanie Integracyjne "Dzień Seniora” (2016) 2000,00

Między nami kobietami (2017) 3000,00

Integrujemy się na łonie natury (2017) 2099,96

Wycieczki - "Integracja w terenie” (2017) 2800,00

Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny  „Kobieta a zdrowie” (2017) 3000,00

Pielęgnujmy nasze dziedzictwo (2017) 1000,00

Podniesienie poziomu aktywności i integracji Gminy Przemyśl poprzez organizację 

"BIAŁO-CZERWONEGO RAJDU ROWEROWE W GMINIE PRZEMYŚL” (2017) 2000,00

Przedsięwzięcie "Integrujemy się na łonie natury - zajęcia ruchowe" (2017) 900,00



IV. Wzmocnienie kapitału ludzkiego 

Cel szczegółowy 2: Podniesienie poziomu wiedzy, umiejętności i aktywności mieszkańców obszaru objętego LSR

Wartość 

wskaźnika 

do realizacji 

w latach 

2016-2018

Zrealizowana 

wartość wskaźnika

Tytuł operacji 
(rok operacji)

Poniesione koszty 
(zł)

Organizacja działań mających na 

celu wzrost wiedzy i nabycie 

nowych umiejętności, 

w szczególności 

w kontekście uwarunkowań 

rynku pracy

4 3

Kurs komputerowy z wykorzystaniem Internetu dla osób 40+ (2016) 2000,00

Szkolenie w zakresie gotowania i pieczenia (2017) 1500,00

Podnoszenie kompetencji kulinarnych w Gminie Żurawica (2017) 2000,00

Organizacja szkoleń/warsztatów 

w zakresie ochrony środowiska 

i przeciwdziałania zmianom 

klimatu

1 1 Eko-logiczna świadomość. Razem dla środowiska (2017) 1999,08

Organizacja regionalnych lub/i 

międzyregionalnych wyjazdów 

studyjnych służących promocji 

lokalnych zasobów 

i wymianie doświadczeń 

1 1
Wyjazd studyjny służący 

promocji lokalnych zasobów i wymianie doświadczeń (2017) 7800,00

Organizacja wyjazdów 

studyjnych służących promocji 

lokalnych zasobów i 

międzynarodowej wymianie 

doświadczeń 

2 0 - -



REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI

Tytuł operacji 
(rok operacji)

Poniesione 

koszty (zł)

Wydarzenia promocyjne / imprezy masowe

Bocianiada (2017) 1000,00

Dożynki Powiatowe w Medyce (2017) 3000,00

Impreza integracyjno – aktywizacyjna „Jasełka” (2017) 0,00

Wiejskie Wielopokoleniowe Spotkanie Opłatkowe (2017)

Szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych 

Beneficjentów 

Szkolenie „Zasady ubiegania się o przyznanie pomocy oraz praktyczne wskazówki

przy wypełnianiu dokumentacji aplikacyjnej przez wnioskodawców podejmujących

lub rozwijających działalność gospodarczą na terenie LGD „ZIEMIA

PRZEMYSKA”

3482,68

Szkolenia dla Beneficjentów i potencjalnych Beneficjentów – 28.12.2017 1468,38

Komunikacja z grupą defaworyzowaną Spotkanie mobilizacyjne dla grup defaworyzowanych (2017) 6724,78



Opracowanie i wydanie publikacji "skrzydła 

nad Hureczkiem" 



Publikacja kulinarna "Smaki tradycji 

Birczańskiej" 



Publikacja - tomik poezji "Poeci Ziemi 

Birczańskiej" 



Konkurs Wielkanocny 2017



Święto pieroga 



Gminne Dożynki we Fredropolu 



Konkurs Bożonarodzeniowy 2017 



Przedsięwzięcie "Taniec dla wszystkich" 



Kultywowanie tradycji w Gminie Stubno 



Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie 

Medyka 



Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie 

Fredropol 



Kultywowanie lokalnych tradycji w Gminie Orły 



TWÓRCZE INSPIRACJE W ŚWIETLICACH 



Wycieczki - "Integracja w terenie" 



Wyjazd integracyjno-aktywizacyjny 

„Kobieta a zdrowie”



Pielęgnujmy nasze dziedzictwo 



Podniesienie poziomu aktywności i integracji Gminy Przemyśl poprzez 

organizację "BIAŁO-CZERWONEGO RAJDU ROWEROWEGO W GMINIE 

PRZEMYŚL" 



Przedsięwzięcie "Integrujmy się na łonie natury 

- zajęcia ruchowe" 



Szkolenie w zakresie gotowania i pieczenia 



Podnoszenie kompetencji kulinarnych 

w Gminie Żurawica 



Eko-logiczna świadomość. Razem dla 

środowiska 



Wyjazd studyjny służący promocji lokalnych 

zasobów i wymianie doświadczeń 





6. Wolne wnioski.



7. Zakończenie obrad.



Dziękujemy


