
Projekt grantowy 
1/2017/G

„Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej”
Lokalna Grupa Działania AKTYWNI RAZEM



Cel projektu

 rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej 
poprzez realizację 8 zadań polegających na stworzeniu lub doposażeniu 
miejsc integracji i aktywizacji społecznej mieszkańców z terenu LGD 
Aktywni Razem

 termin realizacji: 30.10.2018 - 31.12.2019

 budżet projektu: 

• całkowita wartość zadań: 206 458,09 zł

• przyznana kwota pomocy: 172 317 zł 

 osiągnięty wskaźnik produktu: ilość działań na rzecz integracji i aktywizacji 
mieszkańców: 8 szt.



Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju

 Cel ogólny 1: Rozwój kapitału społecznego obszaru LGD AR

 Cel szczegółowy 1.1: Integracja i aktywizacja społeczna mieszkańców 
obszaru

 Przedsięwzięcie 1.1.1: Aktywni razem



Opis

Realizacja 8 zadań przez grantobiorców:

 Lokalne Centrum Rozwoju Żeglarstwa (Grantobiorca: Klub Żeglarski 
"HALS", ul. Czapskiego 37A, 09-500 Gostynin ; wysokość grantu: 
24.900 zł)

 Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej w Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Zdworzu (Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Zdworzu, Zdwórz 45, 09-520 Łąck ; wysokość grantu: 22.026 zł)



Opis, c.d.

 Doposażenie GKS Fala Nowy Duninów w sprzęt sportowy dla potrzeb 
prowadzenia rekreacyjnych zajęć oraz organizacji i przeprowadzenie 
otwartego Turnieju Mikołajkowego 2018 r. w tenisie stołowym 
(Grantobiorca: Gminny Klub Sportowy "FALA" Nowy Duninów, ul. Plac 
Strażacki 1, 09-505 Nowy Duninów ; wysokość grantu: 14.481 zł)

 Kulinarne szaleństwo! (Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w 
Skrzanach, Skrzany 27, 09-500 Gostynin ; wysokość grantu: 21.644 zł)



Opis, c.d.

 Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w miejscowości 
Czermno poprzez utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji służącej 
poprawie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich 
(Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Czermnie, Czermno 30 A, 
09-530 Gąbin ; wysokość grantu: 19 419 zł )

 Zakup rowerów dla osób niepełnosprawnych w ramach aktywizacji 
rodzin defaworyzowanych społecznie (Grantobiorca: Stowarzyszenie 
Gąbiński Klub Rowerowy "Gąbin Team", ul. Stary Rynek 16, 09-530 
Gąbin ; wysokość grantu: 23 609 zł)



Opis, c.d.

 Ruch da Ci więcej niż szklany ekran - utworzenie miejsca aktywności 
ruchowej w Sokołowie (Grantobiorca: Uczniowski Klub Sportowy 
"Sokoły", Sokołów 10, 09-500 Gostynin; wysokość grantu: 25 000 zł)

 Ławeczka pokoleń pod lipami w Lipińskich - miejsce spotkań i 
rekreacji (Grantobiorca: Stowarzyszenie Lipińskie, Lipińskie 27, 09-530 
Gąbin; wysokość grantu: 21 238 zł)



Lokalne Centrum Rozwoju Żeglarstwa



Rozwój oferty i infrastruktury rekreacyjnej 
w Ochotniczej Straży Pożarnej w Zdworzu



Doposażenie GKS Fala Nowy Duninów w sprzęt sportowy 
dla potrzeb prowadzenia rekreacyjnych zajęć oraz 
organizacji i przeprowadzenie otwartego Turnieju 
Mikołajkowego 2018 r. w tenisie stołowym



Kulinarne szaleństwo!



Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej 
w miejscowości Czermno poprzez utworzenie miejsca 
wypoczynku i rekreacji służącej poprawie jakości życia 
mieszkańców obszarów wiejskich



Zakup rowerów dla osób niepełnosprawnych w ramach 
aktywizacji rodzin defaworyzowanych społecznie



Ruch da Ci więcej niż szklany ekran



Ławeczka pokoleń pod lipami w Lipińskich




