„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Podpisanie umów na realizację grantów
W ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020 zostały podpisane umowy na
realizacje dwóch grantów „Akademia wolnego czasu” i „Powrót do tradycji”. Uroczyste podpisanie umów w
obecności Wicemarszałka Jarosława Rzepy odbyło w dniu 10.06.2019 r..
Pierwszy grant to Akademia wolnego czasu” – formy spędzania wolnego czasu aktywizujące i

integrujące mieszkańców obszaru LGD. Drugi grant to „Powrót do tradycji” – kultywowanie dawnych
polskich zwyczajów związanych z obrzędowością ludową poprzez organizację warsztatów, imprez,
spotkań.
„Akademia wolnego czasu” to projekt grantowy składający się z 10 zadań realizowanych przez
grantobiorców w gminach: Chociwel, Marianowo, Ińsko, Dobrzany, Stargard, Kozielice w terminie od lipca
2019 r. do kwietnia 2020 r.. w zakresie szkoleń, warsztatów, działań edukacyjnych, kulturalnych,
społecznych, integrujących oraz aktywizujących mieszkańców. Celem operacji jest zorganizowanie form
spędzania wolnego czasu i imprez integrujących oraz aktywizujących lokalne społeczeństwo, które mają na
celu wzmocnienie kapitału społecznego mieszkańców, poprzez formy edukacyjne wpływają na wzrost
wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym, historycznym, a także w zakresie ochrony środowiska oraz zmian
klimatycznych. Wnioskowana kwota pomocy to 60 161 zł.
„Powrót do tradycji” to projekt grantowy składający się 7 zadań realizowanych przez grantobiorców w
formie
szkoleń, warsztatów, imprez, integrujących oraz aktywizujących mieszkańców w gminach:
Marianowo, Stara Dąbrowa, Suchań, Dobrzany, Chociwel w terminie od sierpnia 2019 r. do marca 2020 r.
Grant ten tematycznie związany jest z zachowaniem polskiej tradycji często związanej z obchodzonymi
świętami w Polsce lub zajęciami i technikami prac wykonywanych dawniej. Organizowane warsztaty dotyczą,
m.in. wypieku i strojenia pierników, robienia ozdób świątecznych, wytwarzania przedmiotów użytkowych z
gliny oraz tkactwa i florystyki – wszystko po to, żeby kultywować dawne polskie zwyczaje, związane z
obrzędowością ludową. Wnioskowana kwota pomocy to 50 953 zł.
Fundusze na realizację tych zadań trafią do beneficjentów za pośrednictwem naszego Stowarzyszenia,
wkrótce podpisanie umów.

