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Zestawienie przyjętych wniosków w ramach działania „413 – Wdrażanie 
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie „Małe projekty” tj. operacji, które nie 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach osi 3 ale przyczyniają się 
do osiągnięcia celów tej operacji objętych Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. 
 

Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy 

1. 
"Rozwój turystyki i rekreacji na obszarze LGD 

poprzez zakup kajaków." 
Oddział PTTK im. E. 

Kaleniewicz w Warcie 

2. 

"Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji 
społeczności lokalnej poprzez remont pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej oraz organizację imprezy 
kultywującej tradycję." 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Czartkach. 

3. 
"Promocja lokalnej tradycji kulturalnej, zachowanie 
tradycji regionalnych przez nagranie i wydanie płyty 

zespołu pieśni dawnej "Jarzębina" w Brzegu. 

Zespół Pieśni Dawnej 
„Jarzebina” w Brzegu 

4. 
"Wyposażenie świetlicy wiejskiej sposobem na 

pogłębianie integracji mieszkańców wsi Grzybki" 
Stowarzyszenie Kobiet 

Aktywnych Wsi Grzybki 

5. 

"Miejsce spotkań i integracji wsi Brzeg dla 
zachowania tradycji dziedzictwa kulturowego 

regionu przez remont Wiejskiego Domu Kultury przy 
OSP w Brzegu" 

Ochotnicza Straż Pożarna w 
Brzegu 

6. 
"Kultywowanie tradycji i obrzędów - Dożynki 

Gminne 2010 w miejscowości Warta." 
Gmina i Miasto Warta 

7. Festyn Kulturalno-Sportowy "Biesiada nad Wartą." 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Jarocicach 

8. 
"Podniesienie jakości życia oraz poziomu integracji 
społeczności lokalnej poprzez remont pomieszczeń 

świetlicy wiejskiej w Marianowie." 
Gmina Burzenin 

9. "Kultywowanie tradycji - Dożynki 2010" Gmina Burzenin 

10. 
Kultywowanie tradycji i obrzędów Gminy Sieradz 
poprzez organizację Dożynek Gminnych 2010 w 

miejscowości Chojne." 
Gmina Sieradz 

11. 
"Kultywowanie tradycji ludowej - obrzęd WESELE 

SIERADZKIE.” 

Gminna Publiczna 
Bibloteka w Sieradzu z/s w 

Charłupii Małej 

12. 
"Wzrost jakości życia mieszkańców poprzez remont 

podłogi w świetlicy wiejskiej w Ustkowie" 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Ustkowie 

13. 
"Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Dobra 

poprzez remont świetlicy położonej przy ul. Dekerta 
w m.Dobra." 

Gmina Dobra 

14. 
Organizacja imprezy kultywującej tradycje 

regionalne pt:"Święto Plinzy" w Rzechcie 
Ochotnicza Straż Pożarna w 

Rzechcie. 

15. 
"Cudze chwalicie-swego nie znacie" - organizacja i 

przeprowadzenie imprez kulturalno-rekreacyjnych 
promujących obszar LGD. 

Miejsko-Gminny Ośrodek 
Kultury w Dobrej 


