
2022
PODSUMOWANIE



NABÓR WNIOSKÓW NA DZIAŁANIE
1.1.1 BUDOWA, ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY 
ZWIĄZANEJ Z ROZWOJEM FUNKCJI KULTUROWEJ, TURYSTYCZNEJ, 

WYPOCZYNKOWEJ, REKREACYJNEJ OBSZARU LGD 

• Złożonych zostało 9 wniosków: 8 z Gmina należących do LGD „Razem na 
Piaskowcu” i 1 z Powiatu Szydłowieckiego.

• Każdy z Beneficjentów pozyskał  84 000 zł.

• W ramach projektów dofinansowano: remont Sali konferencyjnej, budowę
miasteczka rowerowego, budowę sceny widowiskowej, budowę boiska do 
koszykówki i doposażenie placu zabaw, remont placu przed budynkiem 
szkoły, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej, remont świetlicy w budynku 
strażnicy OSP, budowę altany rekreacyjnej, jeden z etapów przebudowy 
świetlicy wiejskiej.

• Wszyscy podpisali umowy w roku 2022, część z projektów została już 
zrealizowana.



PODPISANIE UMOWY NA WSPARCIE 
PRZYGOTOWAWCZE

• 14 czerwca 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach podpisana została 
umowa na wsparcie przygotowawcze.

• Tym samym rozpoczęły się prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju.

• We wrześniu odbyły się spotkania konsultacyjno-informacyjne dotyczące 
oceny potencjału LGD, diagnozy i analizy potrzeb rozwojowych w tym 
innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, 
partnerstwa w realizacji LGD. Ponadto omówione zostały mocne i słabe 
strony, szanse i zagrożenia obszaru LSR.





PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ DOT. 
NOWEGO PROJEKTU WSPÓŁPRACY

• W dniu 27 czerwca 2022r. w Modliszewicach, trzy Lokalne Grupy Działania 
“Razem na Piaskowcu”, “U ŹRÓDEŁ” oraz “Dorzecze Mleczki” podpisały 

umowę partnerską na realizację  projektu współpracy pt. “Zdrowie Kołem się 
Toczy”.  Projekt ten będzie polegał na wyznaczeniu i oznakowaniu szlaków 
rowerowych (wykorzystamy także te istniejące) oraz na postawieniu stacji 
naprawy  rowerów w gminach.  Ponadto powstaną interaktywne mapy 

szlaków i atrakcji turystycznych w każdej gminie.



UCZESTNICZYLIŚMY W KILKUNASTU 
IMPREZACH W NASZYCH GMINACH





WIZYTA STUDYJNA UCZESTNIKÓW 
EUROPEJSKIEGO PARLAMENTU WIEJSKIEGO

13 września 2022 roku gościliśmy w ramach wizyty studyjnej gości z całej Europy. Wizyta była 
jednym z elementów ogromnego przedsięwzięcia, jakim był V Europejski Parlament Wiejski. 

Wydarzenie odbywa się w Kieleckich Targach w dniach 12-15 września i gromadzi ponad 400 
osób. W drugim dniu parlamentu zaplanowano 10 wizyt studyjnych, które rozjechały się z Kielc 
do całego województwa świętokrzyskiego. W naszym Stowarzyszeniu gościliśmy przedstawicieli  

m.in. Węgier, Estonii, Słowacji, Irlandii, Hiszpanii, Turcji, Finlandii, Armenii, Portugalii, Finlandii i 
Polski.  Opiekunem grupy  była Dyrektor Biura Pani Monika Szcześniak.



NABÓR WNIOSKÓW NA 
PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 

GOSPODARCZEJ

• Nabór trwał od 24.10.2022 r. do 07.11.2022 r.

• Alokacja środków: 270 831,03 EURO (dwieście siedemdziesiąt tysięcy 
osiemset trzydzieści jeden euro i trzy centy) w przeliczeniu na złote według 
indykatywnego kursu (4 zł/euro) wynosi 1 083 324,12 PLN (słownie: jeden 
milion osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i dwanaście 
groszy).

• Złożonych zostało 41 wniosków.

• Wnioski zostały ocenione a wnioskodawcy poinformowani o wynikach.
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