DOBRE PRAKTYKI
EFEKTY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU (LSR)
NA OBSZARZE LGD PARTNERSTWO DUCHA GÓR
PROGRAM LEADER
PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2007-2013

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach osi IV LEADER, działanie 431. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania.
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

ramach realizacji imprezy „Kiermasz Adwentowy" zaproszono uczestników do prezentacji tradycji bożonarodzeniowych oraz pokazów warsztatowych. Udział w imprezie wzięli wytwórcy, rzemieślnicy i artyści amatorzy z terenu Dolnego Śląska kontynuujący
tradycje i wytwarzający tradycyjne pożywienie oraz ozdoby. Warsztaty tradycyjnych wypieków, zdobienia bombek i ozdób choinkowych oraz wianków i stroików prowadziły osoby,
które przygotowały pokazy wypieku i wykonywania ozdób wg najstarszych zapamiętanych
technik. Warsztaty zawierały wskazówki dotyczące receptury wyrabianego ciasta a także
technikę dekorowania. Umiejętności swoje przekazywali twórcy uczestnikom warsztatów
-dzieciom, młodzieży i dorosłym z terenu okolicznych gmin oraz turystom z innych regionów
Polski i z zagranicy.
Wszystkie realizacje wnioskodawcy w sposób wydatny wpłynęły na intensyfikację przekazu tradycji w kręgu środowisk lokalnych. Korzystano przy tej okazji z przekazu starszych
pokoleń dysponujących szeroką wiedzą i doświadczeniem wyniesionym z rodzinnych stron.
Współuczestnictwo w kontynuacji tych wartości niewątpliwie utrwala kulturowy przekaz na
kolejnych kilkadziesiąt lat.

C

Mysłakowice
N azwa W nioskodawcy :

Dominium Łomnica
Fundacja Krajobrazu
Kulturowego.
Termin realizac ji projek tu :

grudzień 2012 r.

elem projektu było zwiększenie dostępu do wydarzeń artystycznych o wysokim poziomie wykonawczym mieszkańcom regionu i turystom odwiedzającym nasze tereny.
Umiejscowienie wydarzeń w zabytkach regionu służyło promocji niezwykłego dziedzictwa
kulturowego Kotliny Jeleniogórskie, której 11 założeń pałacowo parkowych zostało wpisanych w roku 2012 na Listę Pomników Historii Prezydenta RP. W ramach realizacji projektu
przygotowano i przeprowadzono spektakl flamenco oraz 5 koncertów w założeniach pałacowo-parkowych Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej. Cykl o nazwie „Muzyka, taniec i śpiew w DPiO” był realizowany w ramach dofinansowania z PROW trzykrotnie.
Po wyczerpaniu dofinansowania fundacja kontynuuje wydarzenia artystyczne i edukacyjne pod tą nazwą. Cykl cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu oraz
turystów odwiedzających podkarkonoskie miejscowości. Wydarzenia wpływają nie tylko
na podwyższenie wrażliwości artystycznej uczestników i poszerzenie ich wiedzy z różnych
dziedzin kultury, ale także służą promocji regionu o olbrzymim dziedzictwie kulturowym.

Mysłakowice
N azwa W nioskodawcy :

Fundacja
Doliny Pałaców
i Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej
Termin realizacji projek tu :

37 946,81 zł

marzec 2012 –
grudzień 2013

K wota dofinansowania :

C ałkowita wartość projek tu :

C ałkowita wartość projek tu :

25 000,00 zł

37 042,90 zł

Małe Projekty

K wota dofinansowania :

24 639,50 zł
Małe Projekty

Inne projekty:
Konkurs tradycji
„Mała Wielkanoc”
K wota dofinansowania :

24 856,32 zł

Inne projekty:

K wota dofinansowania :

Muzyka, taniec i śpiew
w Dolinie Pałaców
Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej

25 000,00 zł

K wota dofinansowania :

Święto pierników

Dożynki we Dworze

K A R PAC Z

G mina :

K wota dofinansowania :

25 000,00 zł

MYSŁAKOWICE

W

Muzyka, taniec i śpiew w Dolinie Pałaców
Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

PODGÓRZYN

G mina :

JANOWICE WIELKIE

Kiermasz Adwentowy

3

24 758,51 zł
Muzyka, taniec i śpiew
w Dolinie Pałaców
Ogrodów Kotliny
Jeleniogórskiej
K wota dofinansowania :

23 461,73 zł

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

2

K wota dofinansowania :

24 783,08 zł

JEŻÓW SUDECKI

JEŻÓW SUDECKI

Bajkowa Dolina
Pałaców i Ogrodów
Kotliny Jeleniogórskiej

peracja pod nazwą: „Bogactwo historii, kultury i tradycji u podnóża Karkonoszy”
realizowana była w terminie
letnio – wakacyjnym (czerwiec
– wrzesień). W ramach realizacji
operacji zostały przeprowadzone 4 główne zadania – wydarzenia: „Mysłakowice oznaczają
LEN” Przedsięwzięcie miało na
celu promocję, a zarazem prezentację Gminy Mysłakowice
poprzez wskazanie równoważności pomiędzy miejscowością,
a produkcją lnu; „Agroturystyka u podnóża Karkonoszy” krajobraz i lokalizacja Gminy
Mysłakowice, a także atrakcyjne zamki, pałace i kościoły umożliwiły rozwój bazy agroturystycznej. Promocja działalności agroturystycznej poprzez propagowanie alternatywnej formy wypoczynku przyczynia się także do ukazania walorów całej gminy. Podczas
wydarzenia zostały utworzone stoiska zainteresowanych promocją agroturystyk; Festyn „Bogactwo historii, kultury i tradycji u podnóża Karkonoszy – budowa tożsamości
lokalnej” festyn miał na celu aktywne włączenie uczestników wydarzenia w budowanie
tożsamości lokalnej. Głównym hasłem pikniku promującym gminę było „Tyrolczyk – historia Gminy Mysłakowice”. Festyn odbył się w parku królewskim przy pałacu w Mysłakowicach; Kino plenerowe główną atrakcją mającą na celu wzbudzenie zainteresowania
szerokiego grona społeczności lokalnej
było kino plenerowe. Realizacja operacji pozwoliła na ukazanie atrakcyjności
tego regionu pod względem turystycznym z uwzględnieniem walorów historycznych i kulturowych. Jednocześnie
operacja ma na celu propagowanie alternatywnej formy wypoczynku oraz
wyrobów lokalnych, które przyczyniają
się do budowania w świadomości społeczności lokalnej, istoty walorów terenów zamieszkiwanych przez nich.

Mysłakowice
N azwa W nioskodawcy :

Gmina Mysłakowice
Termin realizacji projek tu :

R

ewaloryzacja parku miała na celu odzyskanie dawnej świetności założenia parkowego,
które wraz z zabytkowym pałacem stanowiło niegdyś serce i wizytówkę kulturową wsi
oraz całego regionu. Odzyskanie dawnego blasku parku przyczyniło się do odtworzenia tradycji i kultury tego miejsca. Sprawiło, ze park ponownie stał się miejscem spacerów i spotkań
wielu grup społecznych. Mała architektura parku została zaprojektowana w stylu retro nawiązującym do czasów Fryderyka Wilhelma, a kompozycja elementów jest charakterystyczna wyłącznie dla tego regionu, m.in. replika bramy ze szczęk wieloryba z masy plastycznej.

czerwiec 2012 –
wrzesień 2013

Mysłakowice
N azwa W nioskodawcy :

Gmina Mysłakowice
Termin realizacji projek tu :

październik 2012
– marzec 2014

Inne Projekty:

C ałkowita wartość projek tu :

42 161,56 zł
K wota dofinansowania

25 000,00 zł
Małe Projekty

 Zagospodarowanie placu i budowa parkingu u zbiegu ulic Wiejskiej i Szkolnej w Bukowcu – kwota dofinansowania – 438 452 zł.

C ałkowita wartość projek tu :

 Budowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy świetlicy wiejskiej
w Łomnicy pod miejsce rekreacyjno-kulturowe – kwota dofinansowania – 28 656 zł.

172 597,00 zł

262 838,87 zł
K wota dofinansowania :

Odnowa
i Rozwój Wsi

 Budowa kotłowni gazowej o mocy 120 kW
oraz remont instalacji centralnego ogrzewania w budynku Gminnego Ośrodka Kultury
w Mysłakowicach – kwota dofinansowania –
158 028 zł.

Inne projekty:
Produkt lokalny,
tradycja, historia
wizytówką naszej
gminy – dni promocji
Gminy Mysłakowice
K wota dofinansowania :

17 292,42 zł
Przegląd zespołów
ludowych
i folklorystycznych
pn. „Muzyka ludowa
– dolnośląską perłą
łączącą pokolenia”
K wota dofinansowania :

1 012,07 zł

(GOK Myslakowice)

JEŻÓW SUDECKI

G mina :

PODGÓRZYN

O

Rewaloryzacja zabytkowego parku
przypałacowego w Mysłakowicach –
rekonstrukcja i wykonanie małej architektury

JANOWICE WIELKIE

G mina :

GMINA MYSŁAKOWICE
Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

Ilość
złożonych

Suma kwot
złożonych

Ilość
wybranych

Suma kwot
wybranych

Ilość
zrealizowanych

Suma kwot
zrealizowanych

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

8

1.458.704,00

6

1.457.963,00

4

797.733,00

MAŁE PROJEKTY - GMINA

4

68.304,49

3

46.812,47

3

43.304,49

MAŁE PROJEKTY MIESZKAŃCY

22

456.472,48

14

309.515,17

11

268.723,21

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIEBIORSTW

2

320.811,00

0

0

0

0

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU
DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

0

0

0

0

0

0

SUMA

36

2.304.292,27

23

1.814.290,64

18

1.109.760,70

K A R PAC Z

Bogactwo historii, kultury i tradycji
u podnóża Karkonoszy

MYSŁAKOWICE

5

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

4

okladka
owstanie wydawnictwa pt: "Marczyce dawniej i dzisiaj. Monografia
historyczo-kulturowa" miało na celu zintegrowanie społeczności
lokalnej oraz zwiększenie świadomości historyczno-kulturowej mieszkańców Marczyc. W konsekwencji następuje poprawa jakości życia
mieszkańców – świadomi wartości miejsca, w którym żyją – wspólnie
działają na rzecz jego rozwoju.
W ramach pracy nad projektem należało zebrać, przestudiować
i przetłumaczyć dostępne dokumenty świadczące o historii wsi sprzed i po 1945 roku, które
znajdują się obecnie w Państwowym Archiwum w Jeleniej Górze, w Urzędzie Gminy w Podgórzynie oraz w parafiach w Podgórzynie i Sobieszowie.
Informacje te zostały uzupełnione o materiały dostępne
w internecie, literaturze ogólnodostępnej znajdującej się
w Książnicy Karkonoskiej i w bibliotekach oraz w innych
wydawnictwach. Całość dostępnej, spisanej historii została poszerzona o wywiady z mieszkańcami Marczyc,
którzy wprowadzili
się do wsi po 1945
roku. Tekst został
zilustrowany zdjęciami dokumentującymi historię
tego miejsca i jego
mieszkańców.

Staniszów – tradycja, kultura
wczoraj i dziś

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Zdzisław Ratajski
Termin realizac ji projek tu :

październik 2012
– czerwiec 2013
C ałkowita wartość projek tu :

21 660,85 zł

K wota dofinansowania :

15 152,00 zł

Małe Projekty

G mina :

elem operacji było stworzenie miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej w celu
udostępnienia mieszkańcom wsi i lokalnej społeczności oraz turystom infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. Realizacja zadania była odpowiedzią na potrzeby mieszkańców wsi Przesieka.
Operacja objęła wykonanie ścieżek, utwardzenie
placu, wykonanie turystycznej tablicy informacyjnej, ławek żeliwno-drewnianych oraz kamiennego „tronu Ducha Gór”. Dzięki realizacji zadania powstał obiekt charakterystyczny dla
miejscowości, stanowiący miejsce odpoczynku, wspólnych spotkań i życia społecznego,
co wpłynie na wzrost aktywności i integracji społeczności lokalnej. Ponadto stworzenie
miejsca odpoczynku i nowej atrakcji turystycznej przy szlaku turystycznym zwiększy atrakcyjność miejscowości dla turystów, którzy będą mogli oprócz odpoczynku w miejscach
do tego przeznaczonych, uzyskać informacje o
historii miejscowości, innych atrakcjach w pobliżu, tym jak do nich dotrzeć, jak również zrobić
zdjęcia z nowo powstałą atrakcją turystyczną –
kamiennym "tronem Ducha Gór". Zagospodarowanie tego punktu wpłynęło pozytywnie na
estetykę i atrakcyjność miejscowości. Projekt
realizowany był w partnerstwie ze Stowarzyszeniem „Rada Odnowy Przesieki”.

Wielkie saunowanie. Bez chorób przez życie

O

P

rojekt miał na celu promocję i organizację lokalnej twórczości kulturalnej i aktywnego trybu życia oraz kultywowanie miejscowych tradycji, obrzędów i zwyczajów. W
ramach działań integracyjnych realizowanych w projekcie
zorganizowano warsztaty kulinarne – wypieki i gotowanie
potraw z regionu oraz spotkania z najstarszymi mieszkańcami. W ramach kolejnych spotkań zapoznano mieszkańców
z historią i kulturą wsi Staniszów: odbyła się prezentacja
multimedialna „Staniszów na starych fotografiach”, pogawędki pod hasłem „Historia naszej wsi” oraz prelekcja na
temat historii kościoła w Staniszowie. Zorganizowano także
spotkanie z Janiną Bukład – propagatorem kultury wiejskiej.
Zwieńczeniem działań podjętych w projekcie
był druk książki o Staniszowie oraz zaprojektowanie i uszycie stroju regionalnego, typowego dla Staniszowa. Wszystkie
działania podjęte w projekcie oraz ich realizacja przyczyniły się do zintegrowania
społeczności lokalnej oraz zwiększenia
się wśród mieszkańców Staniszowa świadomości na temat miejsca, w którym żyją
i jego wyjątkowości.

C

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Stowarzyszenie
Nasz Staniszów
Termin realizacji projek tu

marzec 2012
– wrzesień 2013
C ałkowita wartość projek tu :

35 000,00 zł
K wota dofinansowania :

24 000,00 zł
Małe Projekty

peracja polegała na zorganizowaniu 5 imprez
pod wspólną nazwą
„Wielkie
Saunowanie. Bez chorób
przez życie”, które
odbyły się na terenie Gminy Podgórzyn.
Wydarzenia
były
bezpłatne
i były skierowane do
wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzieży, dorosłych i osób starszych. W ramach imprezy
zorganizowano kąpiele morsów w wodospadzie Podgórnej, w Przesiece, połączone z korzystaniem z mobilnej sauny – beczki – specjalnie w tym celu zakupionej. Realizacja zadania
przyczyniła się do spopularyzowania kąpieli morsów
i korzystania z sauny w regionie, jednocześnie była
prowadzona szeroka akcja informująca na temat
zdrowotnych właściwości tych aktywności. Realizacja
projektu przyczyniła się także do spopularyzowania
regionu w Polsce, natomiast mobilna sauna i kąpiele
morsów to kolejna atrakcja turystyczna, która korzystnie wpływa na konkurencyjność oferty turystycznej
Gminy Podgórzyn.

G mina :

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Gmina Podgórzyn
Termin realizacji projek tu :

wrzesień 2014 –
marzec 2015
C ałkowita wartość projek tu :

60 577,50 zł

K wota dofinansowania :

24 990,00 zł
Małe Projekty

G mina :

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Rada Odnowy
Przesieki
Termin realizacji projek tu :

PODGÓRZYN

P

Odpocznij z Duchem Gór w Przesiece –
stworzenie miejsca odpoczynku i nowej
atrakcji turystycznej

JANOWICE WIELKIE

G mina :

K A R PAC Z

Marczyce dawniej i dzisiaj.
Monografia historyczno-kulturowa

MYSŁAKOWICE

7

kwiecień 2014
C ałkowita wartość projek tu :

15 625,00 zł
K wota dofinansowania :

9 200 zł
Małe Projekty

JEŻÓW SUDECKI

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

6

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Sylwia KośmiderKurowska REHMED,
SIRUWIA
Termin realizac ji projek tu :

listopad 2013

C ałkowita wartość projek tu :

35 429,68 zł

dać możliwość znużonemu turyście relaksu
fizycznego – wygodne ławki i stoły oraz relaksu psychicznego – ciekawa aranżacja otoczenia niosąca harmonię, zaczerpnięta z filozofii dalekiego wschodu. Dzięki staraniom
wnioskodawcy powstało miejsce magiczne,
tchnące spokojem i skłaniające do zastanowienia się nad pięknem i majestatem przyrody. Miejsce idealne do wypoczynku i regeneracji ciała i umysłu.

Nowoczesne technologie w produkcji sprzętu
sportowego dla osób niepełnosprawnych

K wota dofinansowania :

20 360,57 zł

ealizacja zadania była odpowiedzią
na potrzeby mieszkańców wsi Podgórzyn. Celem operacji byłaaktywizacja i integracja społeczności lokalnej
poprzez stworzenie miejsca, będącego
centrum życia społecznego. Stworzenie
Centrum umożliwiło wspólne działanie
grup, organizacji społecznych i mieszkańców, przyczynia się do ograniczenia
patologii i marginalizacji społeczeństwa
oraz daje szanse rozwoju dla społeczności lokalnej. Zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców w obiekcie znajdą się

Małe Projekty

G mina :

P

rojekt był realizowany w celu usprawnienia i przyspieszenia produkcji, obniżenia jej
kosztów oraz uatrakcyjnienia oferty firmy. W ramach projektu zostały zakupione nowoczesne maszyny CNC oraz oprogramowanie do projektowania CAD. Wprowadzenie nowoczesnych technologii przy projektowaniu i produkcji sprzętu zaowocowało rozszerzeniem
oferty produktów, ulepszeniem konstrukcji
sprzętu, dały możliwość sprawdzenia produktu już na etapie projektu – przy konstrukcji prototypów, podniosły konkurencyjność firmy na
rynku. Firma zatrudnia nowych pracowników
i współpracuje z lokalnymi podwykonawcami.
Zasięg sprzedaży jest ogólnoświatowy a wielu
klientów przyjeżdża przetestować nasze produkty w Karkonosze.

R

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Jarosław Rola
Termin realizacji projek tu :

2013
C ałkowita wartość projek tu :

178 842 zł

ców. Jest bodźcem do nawiązywania
współpracy z innymi organizacjami,
stowarzyszeniami i społecznościami.
Funkcjonowanie Centrum przyczynia
się do wzrostu aktywności społecznej, pobudza do uczestnictwa w życiu
kulturalnym i społecznym oraz sprzyja
wyrównywaniu szans, zarówno wśród
dorosłych, jak i najmłodszych mieszkańców Gminy Podgórzyn. Dodatkowo, realizacja zadania obejmującego
przebudowę istniejącego budynku,
wpłynęła na poprawę estetyki i atrakcyjności wsi, a co za tym idzie regionu
oraz obszaru działania LGD.

G mina :

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Gmina Podgórzyn
Termin realizacji projek tu :

październik 2011 r.
– wrzesień 2014 r.
C ałkowita wartość projek tu :

1 217 521,66 zł
K wota dofinansowania :

pomieszczenia: na parterze – świetlica wiejska
i biblioteka; na I piętrze – Sala spotkań oraz
sale Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń
oraz na II piętrze – sale kół zainteresowań.
Centrum służy wsparciu następujących grup
społecznych i osób: kobiet, dzieci, młodzieży,
osób starszych, osób niepełnosprawnych (budynek jest wyposażony w podjazd i windę)
oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Wyposażenie wsi w obiekt służący ogółowi
społeczeństwa daje wiele możliwości rozwoju
inicjatyw społecznych i integracji mieszkań-

465 485 zł

PODGÓRZYN

worząc ścieżkę wnioskodawca postawił sobie za cel, aby turysta zapoznając się z nią zwrócił uwagę na bogactwo
kulturowe i przyrodnicze regionu LGD
Partnerstwo Ducha Gór. Treść tablic (mapy
i tablice poglądowe, fauna i flora Karkonoszy) jest inspiracją do odkrywania czegoś
nowego, a także podnosi świadomość
ekologiczną widza. Miejsce odpoczynku,
położone tuż obok ścieżki dydaktycznej,
zostało urządzone w taki sposób, aby

„Przebudowa Budynku – Stworzenie
Centrum Aktywności Społecznej
„Pogórze” w Podgórzynie”

Odnowa
i Rozwój Wsi

JANOWICE WIELKIE

T

G mina :

K A R PAC Z

Ścieżka dydaktyczno-informacyjna „Nasz
region, nasza przyroda” z miejscem
wypoczynku

MYSŁAKOWICE

9

K wota dofinansowania :

72 700 zł
Tworzenie
i Rozwój

Mikroprzedsiębiorstwa

JEŻÓW SUDECKI

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

8

P

Podgórzyn
N azwa W nioskodawcy :

Sylwia KośmiderKurowska

P

rzedmiotem operacji było kompleksowe doposażenie parku maszynowego Wnioskodawcy w celu sprawnej obsługi obszaru, na którym powstaje park rozrywki
i miejsce przeznaczone do organizacji różnego rodzaju imprez plenerowych, wystaw,
itp. eventów. Zakupione maszyny i sprzęt pozwalają na sprawne przygotowywanie się
do organizacji imprez, bieżącą obsługę miejsca w zakresie koszenia, pielęgnacji i innych
prac niezbędnych do bezproblemowego
przyjęcia uczestników imprez. Jednocześnie maszyny te będą wykorzystywane do
drobnych prac związanych z usługowym
zagospodarowaniem terenów zieleni, a
także usługowym odśnieżaniem w terminach, w których nie będą wykonywane
prace związane z obsługą własnego areału. W ramach realizacji projektu zakupiono ciągnik AGT 860 – maszynę typowo
górską, dostosowaną do pracy na pochyłościach do 45 stopni.

Termin realizacji projek tu :

grudzień 2014
C ałkowita wartość projek tu :

194 524,00 zł
K wota dofinansowania :

50 400 zł
Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstwa

Turystyczny portal internetowy
Rudawyjanowickie.eu

GMINA PODGÓRZYN
Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

Ilość
złożonych

Suma kwot
złożonych

Ilość
wybranych

Suma kwot
wybranych

Ilość
zrealizowanych

Suma kwot
zrealizowanych

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

1

465.485,00

1

465.485,00

1

465.485,00

MAŁE PROJEKTY - GMINA

1

24.990,00

1

24.990,00

1

24.990,00

MAŁE PROJEKTY MIESZKAŃCY

11

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIEBIORSTW

6

216.118,65
404.767,84

4
4

86.868,77
217.881,34

rojekt zakładał zintegrowaną i kompleksową promocję turystyki konnej
jako nowego markowego produktu turystycznego. W ramach realizacji projektu
zebrano informacje dotyczące podmiotów
na terenie LGD zajmujących się turystyką
konną, które były rozpowszechniane za
pośrednictwem folderu promującego turystykę konną w regionie, baner oraz roll-up. Promocja odbywała się podczas targów turystycznych na terenie Polski – we Wrocławiu – Międzynarodowe Targi Turystyczne 2013,
w Toruniu – Wypoczynek 2013, w Katowicach – GLOB 2013, targi w Szczecinie – Piknik nad
Odrą 2013. W ramach projektu przeprowadzono także 2 spotkania aktywizacyjne dla mieszkańców i podmiotów z terenu LGD zainteresowanych tematem rozwoju turystyki konnej.
Projekt został bardzo dobrze przyjęty przez podmioty związane z turystyką konną, ponieważ jako pierwszy dotyczył promocji konkretnego rodzaju turystyki jakim jest turystyka konna na terenie Partnerstwa Duch Gór. Współpraca
i spotkania podczas projektu pozwoliły poznać się osobom prowadzącym tego typu działalność w regionie
i podjęcie dalszej współpracy. Innowacyjność projektu
zachęcała podmioty do przystępowania do jego realizacji. Końcowym odbiorcą projektu są turyści odwiedzający nasz region, a im bardzo podobał się folder promujący projekt ze względów na estetykę jak i zawartość
merytoryczną folderu.

4
2

68.820,57
123.100,00

RÓŻNICOWANIE W
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ

1

20 653,00

1

20 653,00

0

0

SUMA

20

1.132.014,49

11

815.878,11

8

682.395,57

Janowice Wielkie
N azwa W nioskodawcy :

Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe
Bartłomiej Krawicz
Termin realizacji projek tu :

luty – czerwiec 2013
C ałkowita wartość projek tu :

22 469,23 zł
K wota dofinansowania :

13 109,86 zł
Małe Projekty

G mina

W

ramach realizacji projektu utworzono
dwujęzyczny portal turystyczny, elektroniczną bazę obiektów, ciekawostek, interesujących miejsc i kwaterodawców regionu Rudaw
Janowickich oraz elektroniczny planer wycieczek po tym terenie. Twórcom przyświecało
zwiększenie atrakcyjności terenu oraz przyspieszenie rozwoju turystycznego okolic Rudaw Janowickich, dzięki zastosowaniu innowacyjnych
technologii internetowych oraz zintegrowanej
i kompleksowej, wielojęzycznej informacji turystycznej zwiększy się znacząco liczba osób,
które pozyskają informację na temat aspektów kulturowych, historycznych, środowiskowych i turystycznych regionu. Oddziaływanie było (i jest) bardzo szerokie. Z uwagi
na specyfikę projektu (portal internetowy),
ma on działanie ogólnoświatowe. Portal
jest redagowany cały czas. Od momentu
uruchomienia serwisu (wg statystyk Google), zanotowane zostało 315000 odsłon,
ze wszystkich kontynentów.

PODGÓRZYN

G mina :

G mina :

JANOWICE WIELKIE

Turystyka konna
na terenie Partnerstwa Ducha Gór

Janowice Wielkie
N azwa W nioskodawcy

Natalia
Poniatowska-Wasiak
Termin realizacji projek tu :

listopad 2012

K A R PAC Z

Podwyższenie atrakcyjności
i konkurencyjności przedsiębiorstwa
REHMED, zwiększenie poziomu zatrudnienia
oraz wielkości dochodów poprzez zakup
wyposażenia i sprzętu niezbędnego do
prowadzenia działalności

MYSŁAKOWICE

11

C ałkowita wartość projek tu

36 000,00 zł
K wota dofinansowania

25 000,00 zł
Małe Projekty

JEŻÓW SUDECKI

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

10

Inne zrealizowane projekty:
 Małe Projekty – „Ekomuzea, mobilne Otwarte
Pracownie oraz edukacja regionalna na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór” – kwota dofinansowania – 26 330,00 zł.

Zagospodarowanie terenu z elementami małej
architektury poprzez rewitalizację terenu po
nieistniejącym basenie odkrytym

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

W

ramach projektu powstał teren rekreacyjno-wypoczynkowy, na którym znajdują
się:siłownia na wolnym powietrzu,stół do gry
w warcaby i szachy,miejsce do gry w bule, stół
do pin-ponga fontanna,scena wraz z budynkiem
gospodarczym,toalety,parking ,stojaki na rowery,ławki i stoliki ,wytyczone zostały alejki,zagospodarowane zostały tereny zielone (drzewa
i krzewy oraz roślinność niska).Teren ten zapewnił mieszkańcom ciekawą i atrakcyjną formę spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jednocześnie wpłynął na poprawę i rozwój kultury fizycznej. Stworzenie centralnego
miejsca spotkań dla mieszkańców ,przyczyniło się do aktywizacji i integracji społeczności
lokalnej , umożliwiło również wspólne działania na rzecz lokalnej społeczności, a co za tym
idzie zwiększona liczba różnorakich działań przyczyniła
się do aktywizacji grup wykluczonych społecznie ,ograniczając zjawiska patologiczne i marginalne. Miejsce
wpływa znacząco na zwiększenie wspólnych działań
między stowarzyszeniami i lokalnymi grupami... zwiększyła się liczba imprez sportowych i kulturalnych m. in.:
,,Dzień Dziecka '', Bieg Janowicki, Święto Gminy Janowice Wielkie – Janowianki itp. jest miejscem służącym do
spotkań zarówno dla dzieci i młodzieży ,a także służy
do realizacji wielu projektów międzypokoleniowych .

MYSŁAKOWICE

G mina :

P
Janowice Wielkie
N azwa W nioskodawcy :

Stowarzyszenie
SpołecznoKulturalne
„FAKTOR”
Termin realizacji projek tu :

maj – grudzień 2014
C ałkowita wartość projek tu :

42 172,30 zł
K wota dofinansowania :

33 364,00 zł

rojekt zrealizowano, aby poszerzyć bazę rekreacyjną, która zwiększyłaby możliwości spędzania wolnegoczasu przez ok 240 uczniów Gminnego Zespołu
Szkół im. W. Rutkiewicz oraz mieszkańców Gminy Janowice Wielkie, wspomagając kształtowanie prawidłowych nawyków aktywnego spędzaniawolnego czasuprzez mieszkańców gminy. W ramach realizacji projektu
zakupiono i zamontowano 1 stół betonowy do gry
w tenisa (ping ponga)oraz dwa podwójne stoły wraz z ławeczkami do gry w szachy.Poszerzenie istniejących elementów placu zabaw o dodatkowe stanowiska, umożliwiło dzieciom,młodzieży i dorosłym grę w szachy i tenisa stołowegona wolnym powietrzu. Zwiększyło
się zainteresowanie grą w szachy wśród społeczności lokalnej gminy. Dziecichętniej biorą
udział w zajęciach nauki gry w szachy, nauczyciele zostali przeszkoleni w ramach kursu
doskonalenia „Szachy w edukacji wczesnoszkolnej”,jako gra wspierającarozwój uczniów.
Uczniowie i rodzice biorą udział w zawodach
sportowych dotyczących gry w szachy , odnoszą na tym polu dużo sukcesów.

Janowice Wielkie
N azwa W nioskodawcy :

Gmina Janowice
Wielkie
Termin realizacji projek tu :

wrzesień 2013 –
październik 2014
C ałkowita wartość projek tu :

11439,00 zł
K wota dofinansowania :

7444,00,00 zł

Małe Projekty

Małe Projekty

Inne zrealizowane projekty:
 Małe Projekty – „Międzypokoleniowe
Centrum komputerowe w świetlicy
wiejskiej ,,Rudawy” – kwota dofinansowania – 12 404,00 zł.

G mina :

GMINA JANOWICE WIELKIE
Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

Ilość
złożonych

Suma kwot
złożonych

Ilość
wybranych

Suma kwot
wybranych

Ilość
zrealizowanych

Suma kwot
zrealizowanych

Gmina Janowice
Wielkie

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2

936.485,00

2

936.485,00

1

465.485,00

Termin realizacji projek tu :

MAŁE PROJEKTY - GMINA

3

26.484,00

2

19.844,00

2

19.844,00

MAŁE PROJEKTY MIESZKAŃCY

20

404.720,75

6

159.155,20

4

97.663,23

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIEBIORSTW

2

60.000,00

1

30.000,00

0

0

RÓŻNICOWANIE W
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ

0

0

0

0

0

0

SUMA

27

1.427.689,75

11

1.145.484,20

7

588.507,23

Janowice Wielkie
N azwa W nioskodawcy :

kwiecień 2014
– wrzesień 2014
C ałkowita wartość projek tu :

888 934,17 zł
K wota dofinansowania :

471 000,00 zł
Odnowa
i Rozwój Wsi

PODGÓRZYN

rojekt stworzenia ścieżki edukacyjnej łączącej miejscowości Mniszków i Miedzianka był odpowiedzią
na rosnące zainteresowanie turystów miasteczkiem,
które zniknęło czyli Miedzianką. Na miejscu postawiono tablice – 16 małych i 3 duże, zawierające opisy
miejsc cennych i ważnych historycznie, geologicznie
i przyrodniczo, pokazujące tradycje tych dwóch miejscowości oraz stare fotografie, ryciny. Długość szlaku to 6 km., wszystkie tablice zlokalizowane są przy
drodze, którą można przemierzyć pieszo, rowerem
lub konno. Przebycie całego szlaku pozwala poznać
ciekawą historię tego miejsca. W ramach projektu
zostały także wydane mapki-zrywki, z przebiegiem
ścieżki wraz ze skróconym opisem, mapki dostępne są
w okolicznych punktach informacji turystycznej oraz
na miejscu w Browarze Miedzianka.

Doposażenie placów zabaw
w sprzęt rekreacyjny

JANOWICE WIELKIE

P

G mina :

K A R PAC Z

Ścieżka edukacyjna histroryczno-geologiczno-przyrodnicza
Miedzianka – Mniszków

13

JEŻÓW SUDECKI

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

12

rojekt został zrealizowany w celu stworzenia miejsca do aktywnego
spędzania czasu wolnego
dla dzieci, młodzieży, osób
starszych oraz osób niepełnosprawnych.
Inwestycja
przyczyniła się do pogłębienia integracji mieszkańców,
budowania kontaktów społecznych oraz lepszego rozwoju motorycznego i psychofizycznego dzieci i młodzieży.

Karpacz
N azwa W nioskodawcy

Gmina Karpacz
Termin realizac ji projek tu

marzec 2014 –
sierpień 2014
Poprawie uległa także estetyka
i funkcjonalność centrum miasta. W
ramach realizacji projektu oczyszczono i uporządkowano teren, wykonano nawierzchnie, zakupiono
i zamontowano interaktywne urządzenia rekreacyjne oraz elementy
małej architektury i ogrodzenia.

C ałkowita wartość projek tu

235 073,32 zł
K wota dofinansowania

Karpacz
N azwa W nioskodawcy

Michał Klaga
Termin realizacji projek tu :

marzec 2014
– marzec 2015
C ałkowita wartość projek tu

101 421,00 zł
K wota dofinansowania

153 192,00 zł

46 810,00 zł

Odnowa

Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstw

i Rozwój Wsi

Inne projekty:
 Budowa boisk wielofunkcyjnych
przy ul. Skalnej i Karkonoskiej
w
Karpaczu
–
kwota
dofinansowania – 315 034,00 zł.

Organizacja Karkonoskiego Jarmarku
Noworocznego w Karpaczu

G mina

P

rojekt zrealizowany w celu podniesienia jakości życia mieszkańców Krainy
Ducha Gór oraz wzbogacenia oferty spędzania czasu odwiedzającym ją turystów.
W dniach 29-30 grudnia 2014 r w ramach
Karkonoskiego Jarmarku Noworocznego w Karpaczu zorganizowano kiermasz
produktów lokalnych oraz występy muzyczne. Impreza miała charakter otwarty
uczestniczyli w niej mieszkańcy Karpacza
i okolicznych miejscowości, a także turyści z kraju i z zagranicy.

Karpacz
N azwa W nioskodawcy

Gmina Karpacz
Termin realizac ji projek tu

grudzień 2014
C ałkowita wartość projek tu

18 344,19 zł
K wota dofinansowania

JEŻÓW SUDECKI

P

rojekt zakładał rozwój i poprawę jakości usług obiektu Toreja, co zostało osiągnięte poprzez poprawę
standardu pensjonatu: wymianę mebli w pokojach oraz
stworzenie funkcjonalnej sali szkoleniowo-konferencyjnej. Zakupiono także sprzęt potrzebny do prowadzenia
szkoleń. Dodatkowo w pensjonacie prowadzona jest
promocja lokalnych wytwórców i ich produktów (rzemieślniczych i kulinarnych) poprzez eksponowanie ich
w podświetlanej gablocie z produktem lokalnym.

G mina

Inne zrealizowane projekty:
 Małe Projekty – Na ścieżkach Ducha
Gór – poprawa zagospodarowania
turystycznego i ścieżek dydaktycznych na terenie Karpacza – kwota
dofinansowania – 25 000,00 zł.
 Małe Projekty – Folder informacyjno
– promocyjny Karpacz – kwota dofinasowania – 22 512,00 zł.

12 500,00 zł
Małe Projekty

PODGÓRZYN

P

Podwyższenie Atrakcyjności
i Konkurencyjności
przedsiębiorstwa
Turystycznego Toreja

Zakup nowoczesnych urządzeń –
wentylatorowych armatek śnieżnych
(wielodyszowych – nowej generacji) do sztucznego
zaśnieżania stoku "Karpatka – Panorama"
w celu zwiększenia i zabezpieczenia pokrywy
śnieżnej na cały okres sezonu zimowego.

W

ramach realizacji projektu zakupiono nowoczesne,
wentylatorowe armatki śnieżne, które są w stanie
prowadzić sztuczne naśnieżanie stoku narciarskiego, wykorzystując temperatury graniczne czyli już od -1,5. Ponadto zastosowane armatki śnieżne – wielodyszowe, drobnodyszowe- pozwalają na produkcję większej i lepszej jakości
śniegu, bez powstawania zjawiska lodzenia. Dzięki zastosowanej technologii stok narciarski może być naśnieżany już od
połowy listopada przy wystąpieniu odpowiednich temperatur granicznych i podczas sezonu nie jest w pełni uzależniony
od warunków atmosferycznych i występowania „naturalnego” śniegu. Zwiększenie
atrakcyjności i przychodów przedsiębiorstwa przekłada się bezpośrednio na wzrost
zatrudnienia.

G mina :

JANOWICE WIELKIE

G mina

Karpacz
N azwa W nioskodawcy :

Dariusz Delekta
Termin realizacji projek tu :

grudzień 2011
C ałkowita wartość projek tu :

196 996,80 zł

K A R PAC Z

Interaktywny park zabaw w Karpaczu

MYSŁAKOWICE

15

K wota dofinansowania :

80 080,00 zł
Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstw

JEŻÓW SUDECKI

K A R PAC Z

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

14

Termin realizacji projek tu :

grudzień 2014
C ałkowita wartość projek tu :

188 990 zł
K wota dofinansowania :

84 811,00 zł
Tworzenie i Rozwój
Mikroprzedsiębiorstw

Tradycyjne wypieki
u Konopki

GMINA KARPACZ
Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

Ilość
złożonych

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

2

Suma kwot
złożonych
468.226,00

Ilość
wybranych
2

Suma kwot
wybranych
468.226,00

Ilość
zrealizowanych
2

Suma kwot
zrealizowanych
468.226,00

MAŁE PROJEKTY - GMINA

5

86.243,20

4

72.512,00

3

60.012,00

MAŁE PROJEKTY MIESZKAŃCY

9

127.269,02

5

76.116,02

3

33.463,88

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIEBIORSTW

8

RÓŻNICOWANIE W
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ

0

0

0

0

0

0

SUMA

24

1.236.101,22

16

969.997,52

11

773.402,88

554.363,00

5

P

353.123,50

3

211.701,00

Jeżów Sudecki
N azwa W nioskodawcy

Agata
Kowal-Ruschil
Termin realizacji projek tu

maj 2014
– styczeń 2015
C ałkowita wartość projek tu

17 398,65 zł
K wota dofinansowania

11 607,00 zł

PODGÓRZYN

„Karkonoskie
Tajemnice” Aneta
Sieradzka Jakub
Paczyński s.c.

rojekt miał na celu odtworzenie tradycji rękodzielniczego przerobu runa owczego oraz
tradycyjnych zawodów i rzemiosła – tkactwo, filcowanie oraz pasterstwo – na terenie LGD Partnerstwo Ducha Gór. W ramach realizacji projektu
odbył się pokaz wypasania owiec przy pomocy
psów pasterskich oraz pokaz strzyżenia owiec
i sortowania runa. Zorganizowano także warsztaty
i pokazy ręcznego przędzenia czesanki, tworzenia
nici pojedynczych, dwojenia nici i przygotowania
materiału wyjściowego do dalszej obróbki rękodzielniczej, a także warsztaty i pokazy tkania.
Działania realizowanie w projekcie były skierowane do lokalnej społeczności, uczestniczyli
w nich: dzieci i młodzież oraz lokalne animatorki i rolniczki. W ramach promocji projektu oraz
tradycji rękodzielniczych regionu opublikowano artykuł w prasie dolnośląskiej oraz zaprezentowano prace rękodzielnicze w trakcie dorocznej prezentacji tradycji bożonarodzeniowych
organizowanej przez DODR we Wrocławiu.

Małe Projekty

G mina

JANOWICE WIELKIE

N azwa W nioskodawcy :

G mina

W

ramach projektu postawiono
tradycyjny, gliniany piec chlebowy w trzystuletnim, odrestaurowanym domu przysłupowym. Piec
jest nieodpłatnie udostępniany lokalnej społeczności. Jest to nawiązanie do tradycji wypiekania chleba na
wsi – kiedyś nie każdy miał swój piec

Jeżów Sudecki
N azwa W nioskodawcy

Bogusława Deja
Termin realizacji projek tu

i pieczenie chleba było jednym
z wielu czynników integrujących lokalną społeczność. Dzięki realizacji projektu „Tradycyjne wypieki u Konopki” lokalna
społeczność może korzystać
z możliwości tradycyjnego wypieku chleba oraz warsztatów
pieczenia chleba.

sierpień 2013
– styczeń 2015

K A R PAC Z

K A R PAC Z
JEŻÓW SUDECKI

Karpacz

W

ramach realizacji projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt do obiektu Karkonoskie
Tajemnice: 25 tabletów multimedialnych, namiot
wystawowy z wyposażeniem, ploter laserowy, 2 gabloty wystawowe , makieta Pogórza Karkonoskiego
, Diorama z legend o Duchu Gór oraz zabezpieczono środek transportu – samochód reklamowy. Zostało także utworzone stanowisko pracy – pracownik ds. marketingowych. Operacja spowodowała wzrost atrakcyjności obiektu
i jego konkurencyjności, co
bezpośrednio przekłada się
na wzrost zatrudnienia w Karkonoskich Tajemnicach.

Powrót owcy, czyli kontynuowanie tradycji
pasterskich i rękodzielniczych na terenach
podgórskich objętych działaniem LGD
Partnerstwo Ducha Gór.

G mina :

C ałkowita wartość projek tu

15 650,93 zł
K wota dofinansowania

12 372,56 zł
Małe Projekty

JEŻÓW SUDECKI

Podwyższenie atrakcyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstwa turystycznego „Karkonoskie
Tajemnice”, zwiększenie poziomu zatrudnienia
oraz wielkości dochodów poprzez zakup
wyposażenia i sprzętu do
prowadzonego obiektu.

MYSŁAKOWICE

17

JANOWICE WIELKIE

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

16

elem projektu było odtworzenie tradycyjnego warsztatu tkackiego – ekomuzeum , w którym będzie odbywała się obróbka
włókna lnianego i stosowanie różnych technik tkackich lnu i wełny.
Miejsce to jest dostępne dla wszystkich mieszkańców. Stworzenie
produktu lokalnego i kultywowanie dziedzictwa historycznego
przez mieszkańców wsi podnosi poczucie tożsamości w społeczności lokalnej, a co za tym idzie wpływa na poprawę jakości życia oraz
na wzrost atrakcyjności turystycznej regionu i promowanie tego obszaru na całym terenie Polski. Przewodnie motto programu Mazelan
okazało się zbieżne z wizją Planu Odnowy Miejscowości Chrośnica
"... Chrośnica – miejsce w którym mieszkańcy współpracując ze sobą potrafią stworzyć wyjątkowe miejsce pośród surowego piękna.”
Inne zrealizowane projekty:
 Małe projekty – Mazelan 2 – kwota dofinansowania – 17 673,24 zł
 Mazelan 3 – kwota dofinansowania – 21 675,86 zł

P

Jeżów Sudecki
N azwa W nioskodawcy

Andrzej Andrzejewski
Termin realizacji projek tu

czerwiec 2011
– marzec 2015
C ałkowita wartość projek tu

33 884 zł
K wota dofinansowania

23 719 zł

rzedmiotem wykonanych prac był remont świetlicy i przystosowanie jej do
użytkowania społecznego. W wyniku realizacji prac powstało miejsce, w którym spotykają się wszystkie grupy wiekowe: dzieci,
młodzież, dorośli i osoby starsze. Została
stworzona świetlica wiejska, która daje wiele różnorodnych możliwości aktywności
społecznej i integracji mieszkańców wsi.
Dzięki dostosowaniu infrastruktury społecznej do potrzeb mieszkańców Dziwiszowa,
stworzono możliwość integracji środowiska
lokalnego, możliwość zapobiegania pojawiającym się problemom wychowawczym, uzależnieniom, wyobcowaniu oraz codziennej monotonii poprzez zagospodarowanie czasu
pozalekcyjnego oraz w okresie ferii zimowych
i wakacji dla dzieci i młodzieży.

JANOWICE WIELKIE
K A R PAC Z
JEŻÓW SUDECKI

Inne zrealizowane projekty:
 Małe Projekty – „Śladami owiec” – kwota
dofinansowania – 10 538,75 zł.

N azwa W nioskodawcy :

Gmina Jeżów
Sudecki
Termin realizacji projek tu :

maj 2012 r.
– lipiec 2013 r.
C ałkowita wartość projek tu :

195 522,23 zł
67 126,00 zł

Inne Projekty:
 Remont budynku świetlicy wiejskiej
w Czernicy, w Gminie Jeżów Sudecki –
kwota dofinansowania – 114 454,48 zł.
 Remont budynku domu ludowego
w Dziwiszowie, w Gminie Jeżów Sudecki – kwota dofinansowania - 94 002 zł.

Odnowa i Rozwój Wsi

GMINA JEŻÓW SUDECKI
G mina

C

elem operacji "Ogród barwierski we wsi Chrośnica" było zagospodarowanie przestrzeni i utworzenie miejsca-ogrodu
z roślinnością barwierską, który będzie dostępny dla wszystkich
mieszkańców, turystów oraz przeprowadzenie warsztatów na
temat barwienia metodami naturalnymi włókna lnianego i wełny. W ramach realizacji projektu została zagospodarowana przestrzeń na działce o pow. ok 1 ha w Chrośnicy. Wykonano liczne
prace agrotechniczne, teren ogrodzono siatką leśną ze spłupkami, następnie zakupiono i nasadzono rośliny barwierskich. Zostały utworzone ścieżki, schody, mury oporowe-faszyna,
ławki. Przeprowadzono warsztaty na temat barwienia naturalnego, podczas których uczestnicy poznali tajniki farbiarstwa naturalnego w sposób tradycyjny. Zwiedzili ogródek barwierski położony we wsi Chrośnica, zapoznając się z gatunkami roślin barwierskich. Wysłuchali
wykładów wygłoszonych przez panią prof.hab. Katrzynę Schmidt-Przewoźną i poznali metody barwienia tradycyjnego. W trakcie warsztatów zostały rozdane broszury informacyjne.
W ramach projektu został zakupiony domek drewniany na narzędzia , który został zmontowany w ogródku barwierskim. Zostały wykonane tabliczki informacyjne o danych gatunkach roślin oraz tablica informacyjna zamieszczona w ogródku , opisująca farbiarstwo naturalne.
Ogródek można zwiedzać bezpłatnie . Ogród barwierski usytuowany jest w malowniczym miejscy
a jego charakter podkreśla i umożliwi zobaczenie
walorów krajobrazowych naszej okolicy.

Jeżów Sudecki

K wota dofinansowania :

Małe Projekty

Ogródek Barwierski we wsi Chrośnica

G mina :

Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

Ilość
złożonych

Suma kwot
złożonych

Ilość
wybranych

Suma kwot
wybranych

Ilość
zrealizowanych

Suma kwot
zrealizowanych

ODNOWA I ROZWÓJ WSI

5

1.073.422,00

3

518.594,00

3

275.319,08

MAŁE PROJEKTY - GMINA

0

0

0

0

0

0

MAŁE PROJEKTY MIESZKAŃCY

11

197.004,96

8

140.392,82

7

110.419,11

TWORZENIE I ROZWÓJ
MIKROPRZEDSIEBIORSTW

0

0

0

0

0

0

RÓŻNICOWANIE W
KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI
NIEROLNICZEJ

1

12.071,00

1

12.071,00

1

12.071,00

SUMA

17

1.282.497,96

12

671.057,82

11

397.809,19

Jeżów Sudecki
N azwa W nioskodawcy

Monika Wizła-Kubiak
Termin realizac ji projek tu

kwiecień 2012
– czerwiec 2014
C ałkowita wartość projek tu

26 353 zł
K wota dofinansowania

18 447 zł
Małe Projekty

PODGÓRZYN

C

Remont budynku świetlicy wiejskiej
w Dziwiszowie, w Gminie Jeżów Sudecki

JANOWICE WIELKIE

G mina

K A R PAC Z

Mazelan 1

MYSŁAKOWICE

19

JEŻÓW SUDECKI

PODGÓRZYN

MYSŁAKOWICE

18

W Państwa ręce oddajemy publikację prezentującą efekty wspólnego działania przedstawicieli i mieszkańców gmin obszaru LGD Partnerstwo Ducha Gór: Mysłakowic, Podgórzyna, Janowic Wielkich oraz Jeżowa
Sudeckiego, promującego ideę oddolnego rozwoju lokalnego. Niniejsza publikacja podsumowuje dokonania i realizacje projektów na obszarze poszczególnych gmin członkowskich, zbierając Dobre Praktyki zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszamy do lektury.

Poniżej przedstawiamy zbiorcze zestawienie zrealizowanych projektów na obszarze LGD Partnerstwo Ducha Gór oraz pozyskanych kwot dofinansowania:

413
Wdrażanie
projektów
współpracy

SUMA

800.071,92
93
1.834.714,59

431
Funkcjonowanie,
aktywizacja
i nabywanie
umiejętności
(etapy)
961.698,00
14 etapów
961.698,00

99.486,00
2
99.468,00

4.907.976,00
151
9.920.321,43

47

14 etapów

2

89

961.698,00

99.486,00

5.758.974,35

39
779.979,73

14 etapów
957.507,18

2
99.485,67

72
4.657.466,22

20.092,19

4.144,41

0,04

242.177,23

Rodzaj działania
Wdrażanie LSR
PROW
2007-2013

413.311
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

413.312
Tworzenie i
Rozwój
mikroprzedsiębiorstw

413.313
Odnowa i Rozwój
Wsi

Małe Projekty

LIMIT
Ilość projektów złożonych
Suma kwot projektów złożonyh
Ilość projektów wybranych
w LGD
Suma kwot projektów
wybranych w LGD
Ilość zrealizowanych projektów
Suma kwot przyznanej pomocy
Suma kwot pomocy
niewykorzystana np. rezygnacja
beneficjentów, formalne
przeszkody wykorzystania

32.724,00
3
52.724,00

335.085,00
20
1.571.846,84

2.678.911,08
19
5.399.852,00

3

10

13

52.724,00

601.004,84

3.112.623,08

1
12.071,00

5
334.801,00

11
2.477.763,08

20.653,00

284,00

201.148,00

PARTNERSTWO DUCHA GÓR
W LATACH 2005-2015

Inicjatorem procesu powstania działań partnerskich w 2005
r. była Gmina Mysłakowice, dołączyły do niej gminy: Podgórzyn i
Janowice Wielkie. Nie sposób przecenić roli jaką ten fakt odegrał
dla obecnego istnienia partnerstwa, ponieważ gmina Mysłakowice
wygospodarowała pierwsze środki na realizację projektu w ramach
pilotażowego Programu LEADER+ I SCHEMAT w latach 2005-2006 r.
W wyniku tego projektu powstała Zintegrowana Strategia Rozwoju
Obszarów Wiejskich dla 3 gmin partnerskich: Mysłakowice, Podgórzyn i Janowice Wielkie. W 2006 r. powstało Partnerstwo Ducha
Gór jako fundacja, w wyniku inicjatywy 34 fundatorów. Fundacja
Partnerstwo Ducha Gór obejmowała nadal 3 gminy partnerskie i
pozyskała środki finansowe z kolejnego pilotażowego Programu
LEADER+ II SCHEMAT i zrealizowała projekt „Duch Gór on-line.
Nowy wymiar promocji” w latach 2007-2008. W ramach tych działań zrealizowaliśmy projekt badawczy: inwentaryzację zasobów
naturalnych, historycznych i ludzkich; działania edukacyjne dla
mieszkańców wsi: szkolenia i warsztaty dotyczące nowoczesnych
technologii oraz wiedzy o regionie, produktu lokalnego, przygotowania do tworzenia marki lokalnej, działania promocyjne – promowanie producentów lokalnych na targach krajowych i międzynarodowych, współfinansowanie lokalnych wydarzeń kulturalnych i
edukacyjnych, wspierających przedsiębiorczość np. kiermaszów,
wydanie pierwszej edycji przewodnika oraz uruchomienie portalu
www.duchgor.org. W roku 2008 ruszał już nowy okres programowania funduszy europejskich czyli zaczęto wprowadzać Program

931.438,43

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013).
Wówczas przystąpili do partnerstwa: gmina Jeżów Sudecki i Karpacz. Opracowano nową Lokalną Strategię Rozwoju (LSR), w co zaangażowało się wiele osób i podmiotów. 13.01.2009 r. zostało zarejestrowane stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo
Ducha Gór” (LGD Partnerstwo Ducha Gór), które zastąpiło Fundację
Partnerstwo Ducha Gór. W drugiej połowie 2009 r. podpisaliśmy
umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego
(UMWD) i uruchomiliśmy biuro w Jeleniej Górze. LGD Partnerstwo
Ducha Gór obejmowało w tym okresie 5 gmin: Mysłakowice, Podgórzyn, Janowice Wielkie, Jeżów Sudecki i Karpacz, ponieważ pozostałe miasta Kotliny Jeleniogórskiej jak np. Piechowice, Szklarska
Poręba, Kowary czy Jelenia Góra nie spełniały wymogów programu LEADER, by przystąpić do partnerstwa (są to miasta, których
liczba mieszkańców przekracza 5 tys.). Jednak Kotlina Jeleniogórska stanowi pewną integralną całość, dlatego też w ramach innych
programów i projektów, tam gdzie było to możliwe, zapraszaliśmy
również pozostałe gminy do współpracy.
Zgodnie z umową zawartą z UMWD w 2009 r., LGD Partnerstwo
Ducha Gór zaczęło pełnić funkcję podmiotu uczestniczącego we
wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) na własnym obszarze
tj. doradztwo, szkolenia oraz rekomendowanie do dofinansowania wniosków w ramach wdrażania LSR w 4 działaniach: „Odnowa
i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.
W 2012 r. przenieśliśmy biuro partnerstwa do Karpacza.

W imieniu zarządu
Dorota Goetz
Prezes LGD Partnerstwo Ducha Gór

LGD Partnerstwo Ducha Gór
ul. Konstytucji 3 Maja 25, 58-540 Karpacz, tel./fax 75 644 21 65, e-mail: sekretariat@duchgor.org
www.kunkursyduchgor.org

