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Realizacja projektu grantowego 
 

Lokalna Grupa Działania Nasze Bieszczady informuje, iż na podstawie umowy nr 

01327-6935-UM0922228/20 zawartej w dniu 22.09.2020 r., z Województwem Podkarpackim 

w ramach poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014–2020” realizuje operację, pn. „Budowa, przebudowa oraz 

doposażenie infrastruktury rekreacyjnej, turystycznej i kulturalnej na obszarze LGD 

Nasze Bieszczady”, której celem jest „Poprawa estetyki i funkcjonalności obszaru LGD 

Nasze Bieszczady poprzez budowę/przebudowę (8 sztuk) lub doposażenie (12 sztuk) 

infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”. 

W efekcie realizacji 20 inwestycyjnych zadań nastąpi rozwój ogólnodostępnej 

niekomercyjnej infrastruktury: rekreacyjnej poprzez budowę obiektów małej architektury 

(siłownie zewnętrzne, place zabaw oraz wiaty rekreacyjnej), jak i wykonanie podestów 

taneczno-scenicznych; - kulturalnej poprzez poprawę funkcjonowania Gminnych Ośrodków 

Kultury, Świetlic Wiejskich - stanowiących Ośrodki Kultury w wioskach; - turystycznej 

poprzez poprawę funkcjonowania Punktów Informacji Turystycznej. Realizacja niniejszych 

zadań zaspakaja potrzeby lokalnych społeczności ponadto wpływa na zagospodarowanie 

przestrzeni i poprawę atrakcyjności turystycznej, kulturalnej i rekreacyjnej obszaru LGD 

Nasze Bieszczady. 

 

Termin realizacji operacji do dnia: 30.04.2021 r.  
Wartość operacji: 299 984,00 zł. 
 

Planowane do realizacji zadania: 

 

Zadanie nr 1: realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic pt. 

"Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę placu rekreacyjnego w celu utworzenia 

ogólnodostępnego i niekomercyjnego miejsca wypoczynku w miejscowości Kalnica", 

poprzez zakup i montaż urządzeń - siłowni zewnętrznych.  

Wartość zadania 19 977,00 zł. 

 

Zadanie nr 2: realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Wetliny i Okolic pt. 

Zagospodarowanie przestrzeni poprzez budowę ogólnodostępnej i niekomercyjnej, otwartej 

czytelni w miejscowości Wetlina.  

Wartość zadania 20 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 3: realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Baligrodzie, pt. Zwiększenie 

oferty turystycznej gminy Baligród poprzez zakup stołów i ławek oraz namiotów. Realizacja 

zadania polega na rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez zakup wyposażenia do Ośrodka 

Kultury.  

Wartość zadania 12 000,00 zł. 

 

Zadanie nr 4: realizowane przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Morochów pt. 

„Siłownia pod chmurką – Morochów”. Realizacja zadania polega na rozwoju infrastruktury 
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rekreacyjnej poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych do ćwiczeń na świeżym 

powietrzu. 

 Wartość zadania 19 988,00 zł. 

 

Zadanie nr 5: realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Szczawnem pt. „Poprawa 

funkcjonalności Ośrodka Kultury w Szczawnem, poprzez wykonanie drewnianego podestu 

taneczno – scenicznego”.  

Wartość zadania 11 073,00 zł. 

 

Zadanie nr 6: realizowane przez Stowarzyszenie Nasza Przyszłość – Tarnawa, pt. „Plac 

zabaw – Radosny Ogród”. Realizacja zadania polega na rozwoju infrastruktury rekreacyjnej 

poprzez zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych – placu zabaw.  

Wartość zadania 19 999,00 zł. 

 

Zadanie nr 7: realizowane przez Stowarzyszenie wspierania inicjatyw lokalnych Komańczy, 

pt. Zakup sprzętu rekreacyjnego tj.: Drewnianego podestu mobilnego, stołów i ławek w celu 

poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w gminie Komańcza.  

Wartość zadania 19 845,00 zł. 

 

Zadanie nr 8: realizowane przez Stowarzyszenie Przestrzenie Wyobraźni, pt. Aleja gier 

podwórkowych. Realizacja zadania polega na rozwoju infrastruktury rekreacyjnej poprzez 

wykonanie placu rekreacyjnego na którym zostaną rozmieszczone gry podwórkowe w postaci 

namalowanych na stałe zewnętrznych plansz do gier.  

Wartość zadania 19 583,00 zł. 

 

Zadanie nr 9: realizowane przez Stowarzyszenie Przestrzenie Wyobraźni, pt. Salon gier 

podwórkowych. Realizacja zadania polega na rozwoju infrastruktury rekreacyjnej poprzez 

wykonanie placu rekreacyjnego na którym zostaną rozmieszczone gry podwórkowe w postaci 

namalowanych na stałe zewnętrznych plansz do gier.  

Wartość zadania 19 373,00 zł. 

 

Zadanie nr 10: realizowane przez Stowarzyszenie Przestrzenie Wyobraźni pt. ,,Stworzenie 

miejsca integracji miejscowej społeczności poprzez budowę placu zabaw przy remizie  

w Bezmiechowej Dolnej”.  

Wartość zadania 17 984,00 zł. 

 

Zadanie nr 11: realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Zahoczewiu pt. Wykonanie 

ogólnodostępnej niekomercyjnej wolnostojącej altany w Zahoczewiu.  

Wartość zadania 19 989,00 zł. 

 

Zadanie nr 12: realizowane przez Gminne Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej, pt. Poprawa 

funkcjonowania GCKiE w Cisnej poprzez wyposażenie w innowacyjne narzędzia służące 

ulepszeniu obsługi ruchu turystycznego tj. wyświetlacz led (telebim), oraz stoisko 

wystawienniczo – informacyjnego.  

Wartość zadania 19 984,00 zł. 
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Zadanie nr 13: realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Morochowie, pt. Rozwój 

zaplecza kulturalnego związanego z działalnością Koła Gospodyń Wiejskich w Morochowie, 

poprzez zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej tj.  stoły, ławki, stół metalowy oraz 

namiot.  

Wartość zadania 9 280,00 zł. 

 

Zadanie nr 14: realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Czystogarbie pt. Rozwój 

infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie siedziby w stoły, ławki, stoły metalowe, zlew 

oraz namiot.  

Wartość zadania 11 250,00 zł. 

 

Zadanie nr 15: realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Nowym Łupkowie pt. 

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez doposażenie siedziby KGW w Nowym Łupkowie 

w stoły, ławki oraz zlew.  

Wartość zadania 6 887,00 zł. 

 

Zadanie nr 16: realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Bezmiechowej Dolnej pt. 

Rozwój infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej poprzez doposażenie remizy OSP w stoły, 

ławki i krzesła.  

Wartość zadania 10 509,00 zł. 

 

Zadanie nr 17: realizowane przez Ochotniczą Straż Pożarną w Wetlinie, pt. Rozwój 

niekomercyjnej infrastruktury kulturalno-rekreacyjnej poprzez doposażenie remizy  

w Wetlinie przez jednostkę OSP. tj. stołów i ławek.  

Wartość zadania 12 900,00 zł. 

 

Zadanie nr 18: realizowane przez Koło Gospodyń Wiejskich w Zahutyniu, pt. Wspieranie 

rozwoju infrastruktury kulturalnej i rekreacyjnej poprzez doposażenie siedziby KGW  

w Zahutyniu, poprzez zakup wyposażenia tj. stołów ławek oraz krzeseł.  

Wartość zadania 9 721,00 zł. 

 

Zadanie nr 19: realizowane przez Bieszczadzkiego Domu Kultury w Lesku, pt. Poprawa 

plenerowego zaplecza kulturalnego poprzez doposażenie Bieszczadzkiego Domu Kultury, 

poprzez zakup wyposażenia tj.  stołów, ławek i namiotów plenerowych.  

Wartość zadania 9 714,00 zł. 

 

Zadanie nr 20: realizowane przez Gminnego Centrum Kultury i Ekologii w Cisnej pt. 

Rozwój zaplecza kulturalnego poprzez doposażenie Gminnego Centrum Kultury i Ekologii  

w Cisnej, poprzez zakup  wyposażenia tj. stołów i krzeseł.  

Wartość zadania 9 928,00 zł. 
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