
Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD01

Zwiększenie szans 
edukacyjnych 
uczniów gorlickich 
szkół 
podstawowych 
poprzez naukę 
szybkiego czytania

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
gorlicki                                                                                                                                                                                                

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              

Celem projektu jest zwiększenie szans edukacyjnych uczniów uczęszczających do gorlickich szkół 
podstawowych poprzez naukę szybkiego czytania oraz poznanie nowoczesnych metod uczenia 
się oraz podniesienie świadomości ich rodziców odnośnie potrzeby korzystania z alternatywnych 
źródeł edukacji. Dzieci zdobędą wiedzę i nowe umiejętności, które będą podstawą do 
podniesienia ich efektów w nauce. 
Na zajęciach pozalekcyjnych uczniowie i uczennice nauczą się: innowacyjnej techniki szybkiego 
czytania i uczenia się; sztuki koncentracji; nielinearnego sposobu notowania, organizacji nauki. 
Zostanie połoŜony nacisk na rozwinięcie umiejętności szybszego czytania ze zrozumieniem i 
usprawnienie procesu zapamiętywania informacji zawartych w tekście - dzięki poznanym 
technikom pamięciowym. Zastosowane metody i ćwiczenia mają zmotywować uczniów i 
ukierunkować ich na ustanawianie celów: doskonalenie umiejętności szybkiego czytania, 
koncentracji, zrozumienia, tworzenia notatek, stosowania poznanych technik pamięciowych. 

91 800,00 zł

SAD02

I Międzynarodowy 
Półmaraton"Bitwa 
pod Gorlicami", 
Gorlice-ŁuŜna, 2 
Maja 2018

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
gorlicki                                                                                                                                                                                                

Subregion 
Sądecki

Sportowy                                                                                                                                                                                                

I Międzynarodowy Półmaraton "Bitwa pod Gorlicami",Gorlice-ŁuŜna,2 Maja 2018to impreza o 
charakterze sportowym,jednakŜe ze względu na datę i miejsce ,łącząca w sobie równieŜ funkcje 
historyczną ,kulturalna ,edukacyjną oraz promocyjną.
"Sprawa polska i Polacy w czasie I wojny światowej,ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia 
Bitwy pod Gorlicami dla przebiegu wojny i odzyskania przez Polskę niepodległości."-to główny cel 
historyczny tego wydarzenia.
Data wydarzenia: 2 Maja 2018-100 -lecie zakończenia I wojny światowej
Miejsce wydarzenia:Powiat gorlicki-miejsce "Bitwy pod Gorlicami"
Zadanie o charakterze sportowym ma stać się w przyszłości produktem promocyjnym dla całego 
Województwa Małopolskiego,nie tylko dla powiatu gorlickiego.Tym bardziej ,Ŝe w zamyśle 
zadanie to ma mieć kontynuację w latach następnych czyli Półmaraton Bitwa pod Gorlicami ma 
stać się imprezą coroczną.

100 000,00 zł

SAD03

Modernizacja 
przejścia dla 
pieszych w ciagu 
DW 981 w m. 
Bobowa poprzez 
oznakowanie 
aktywną informacją 
wizualną wraz z 
doświetleniem dla 
poprawy 
bezpieczeństwa

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
gorlicki

Subregion 
Sądecki

prospołeczny
Doświetlenie przejścia dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 981 w m. Bobowa odc. 030 km 
1+499 (w okolicy sklepu Biedronka) wraz z aktywna informacją wizualną dla poprawy 
bezpieczeństwa.

80 000,00 zł
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SAD04

Smaki wokół 
Limanowej- rozwój i 
promocja Kół 
Gospodyń 
Wiejskich z Gmin 
Limanowa i 
Słopnice 

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

W ostatnim czasie moŜna zaobserwować wszechobecną modę na folklor. Jednak to nie tylko 
gadŜety z charakterystycznym motywem ludowym, czy działalność zespołów folklorystycznych. 
Ruch folklorystyczny to takŜe Koła Gospodyń Wiejskich. Dlatego niniejszy projekt dotyczy rozwoju 
i promocji KGW działających na terenie sąsiadujących ze sobą gmin Limanowa i Słopnice. 
Głównym celem zadania jest dokształcenie osób działających w KGW z dziedziny etnografii 
własnego rozwoju, co pozwoli im na bardziej efektywną działalność na rzecz promowania 
rodzinnego folkloru i tradycji. Realizacja projektu będzie obejmować organizację warsztatów z 
dziedziny etnografii, tradycji kulinarnej regionu limanowskiego, rękodzieła oraz przygotowania 
scenek obrzędowych i śpiewu ludowego. Ponadto przewidziane jest wydanie mini folderu 
promocyjnego i doposaŜenie poszczególnych KGW w narzędzia i materiały niezbędne do ich 
sprawnego funkcjonowania. 

100 000,00 zł

SAD05

Kultywowanie 
tradycji w regionie 
Lachów - historia, 
taniec, śpiew, 
rękodzieło ludowe

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Projekt nasz to powrót do tradycji i upowszechnianie kultury, aby ocalić od zniszczenia i 
zapomnienia skarby rodzimej kultury ludowej. Ma na celu przygotowanie dzieci, młodzieŜy i 
dorosłych do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz krzewienia lokalnych zwyczajów i tradycji 
naszego regionu. Zakłada wszechstronny rozwój osobowy dzieci i młodzieŜy, rozwija ich 
umiejętności artystyczne, a takŜe zachęca do działania na rzecz społeczności lokalnej. Chemy 
stworzyć nową grupę osób-dzieci i młodzieŜy, które będą poznawać tajniki folkloru regionalnego. 
Beneficjenci poznają taniec, śpiew gwarowy, sztukę ludową. Zostaną zakupione dla nich stroje 
lachowskie. Grupa pojedzie na wycieczkę do Bochni. Zostanie wydany śpiewnik pieśni z naszego 
regionu. 

100 000,00 zł

SAD06

Twórczo, 
kreatywnie i 
kolorowo. 
Warszaty,kursy i 
plenery art dla 
społeczności 
loklanej

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              

Zadanie będzie polegać na nieodpłatnych warsztatach twórczych, rękodzielniczych, 
artystycznych, oraz kursach fotografii artystycznej, plenerowej, portretowej, cyfrowej i programów 
grafiki komputerowej dla mieszkańców  Powiatu Limanowa. Na zorganizowaniu plenerów 
artystycznych i fotograficznych oraz biesiady artystycznej w plenerze. Ten projekt to odpowiedź na 
brak organizacji społecznej skupiającej lokalnych twórców, rękodzielników, animatorów sztuki a 
przede wszystkim kreatywnych zajęć dla mieszkańców na terenie Powiatu Limanowa o 
artystycznym charakterze. Ma równieŜ na celu zachowanie i promocję wzornictwa lokalnego, 
folkowego i wykorzystania go w sztuce. RównieŜ rozwój talentów artystycznych, integrację i 
aktywność mieszkańców. 

99 800,00 zł
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SAD07

Rozwój i promocja 
zespołu " Dolina 
Słomki". Zakup 
strojów 
lachowskich, 
wydanie płyty z 
okazji 10- lecia 
zespołu 

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Zadanie pod nazwą:" Rozwój i promocja Zespołu "Dolina Słomki". Zakup strojów lachowskich, 
wydanie płyty z okazji 10-lecia Zespołu", dotyczyć  będzie w całości pomocy Regionalnemu 
Zespołowi "Dolina Słomki" Zespół ten powstał w 2008 roku i kultywuje Tradycje Lachów 
Sądeckich. Zrzesza około 80 członków. Jest to Zespół wielopokoleniowy- najmłodszy ma 3 lata a 
najstarszy 60. Co najwaŜniejsze jest to Zespół autentyczny, a co za tym idzie zróŜnicowany pod 
względem strojów, co stanowi ogromne wyzwania dla Kierownictwa. O ile stroje dla najmłodszych 
dzieci moŜna nabyć czy teŜ doszyć w przystępnych cenach, to stroje dla młodzieŜy, czy starostów 
kosztują juŜ o wiele więcej.(Koszt jednego stroju męskiego to kwota rzędu 2000zł.)
Powstał więc pomysł aby wnioskować o wsparcie finansowe do BudŜetu Obywatelskiego. Środki 
pozyskane w ten sposób, posłuŜyły by do zaopatrzenia Zespołu w kompletne stroje damskie i 
męskie. Zabieg ten znacznie zwiększyłby atrakcyjność występów, poprawił motywację członków 
Zespołu, gdyŜ kaŜdy miałby" własny" strój a takŜe usprawniłby wyjazdy na przeglądy, konkursy 
czy inne występy, poniewaŜ nie byłoby konieczności kompletowania i poŜyczania strojów.
Podsumowując, uzyskane środki pomogą Zespołowi w jeszcze pełniejszym ukazywaniu bogactwa 
i piękna Folkloru Lachów Sądeckich, tak aby kaŜdy występ był swoistą podróŜą w czasie, 
ukazując nam dawne tradycje i obyczaje.      

76 050,00 zł

SAD08 Mali Ratownicy 
Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              
W ramach projektu Szkoła Ratownictwa Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego przeprowadzi 
szkolenia z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze szkół podstawowych z terenu powiatu 
limanowskiego. 

50 000,00 zł

SAD09
Bezpieczny Powiat 
Limanowski

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Prospołeczn
y                                                                                                                                                                                            

Celem projektu "Bezpieczny Powiat Limanowski" jest podjęcie szeregu działań mających za 
zadanie zwiększenie bezpieczeństwa powiatu limanowskiego.
Projekt realizowany będzie poprzez inicjowanie wspólnych działań z róŜnymi podmiotami 
odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo w powiecie limanowskim w ramach współpracy w obszarze 
bezpieczeństwa, edukację dzieci i młodzieŜy w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Planowane 
działania w ramach projektu "Bezpieczny powiat limanowski". BĄDŹ WIDOCZNY - szkolenia i 
prelekcje dla kierowców z zakresu działania pierwszej pomocy, wyposaŜenie kierowców w 
kamizelki odblaskowe oraz apteczki samochodowe.
PIERWSZA POMOC NA CO DZIEŃ - prelekcje dla dzieci i młodzieŜy ze szkół powiatu 
limanowskiego w zakresie bezpiecznych zachowań na drodze oraz zasad udzielania pierwszej 
pomocy, w trakcie których dzieci oraz młodzieź szkolna otrzymają szkolne zestawy odblaskowe.

92 775,00 zł
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zadania
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Rodzaj 
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Zasięg 
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Subregion
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zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD10

Strefa turystyczno-
wypoczynkowa, 
wraz z imprezą 
inaugurującą sezon 
letni

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Turystyczny                                                                                                                                                                                             

Zadanie polega na stworzeniu w Mszanie Dolnej, nowej, interesującej atrakcji turystycznej – plaŜy, 
która będzie zlokalizowana na nieruchomości połoŜonej przy ul. Zielonej, stanowiącej działkę 
ewidencyjną nr 4703/15, tzw. dawnej „Strzelnicy”, nad brzegiem rzeki Mszanka, z przepięknymi 
widokami na góry: Lubogoszcz, Szczebel, Luboń Wielki. Połączenie zachwycających widoków z 
miejscem stworzonym do wypoczynku ma wpłynąć na zwiększenie liczby turystów 
odwiedzających Beskid Wyspowy oraz dać mieszkańcom okolic miejsce, w którym będą mogli 
swobodnie się zrelaksować. W tym miejscu kaŜdy znajdzie coś dla siebie. A zwieńczeniem tego 
wszystkiego ma być impreza inauguracyjna sezon letni, podczas której wystąpi znany artysta.

100 000,00 zł

SAD11
Zagrajmy na 
Narodowym

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Sportowy                                                                                                                                                                                                

Zadanie "Zagrajmy jak na Narodowym" przewidziane jest dla Ludowych Klubów Sportowych 
działających na terenie gminy Limanowa. Głównym celem projektu jest moŜliwości 
zorganizowania dla kaŜdego z klubów profesjonalnych warsztatów prowadzonych przez trenera 
piłkarskiej Ekstraklasy. Realizacja zadania obejmuje równieŜ doposaŜenie wszystkich LKS-ów w 
nowe stroje piłkarskie, oraz częściowo w sprzęt sportowy. Na zakończenie projektu zostanie 
zorganizowany mini turniej piłkarski, którego zwycięska druŜyna będzie miała moŜliwość wyjazdu 
na mecz Reprezentacji Polski rozgrywany na Stadionie Narodowym w Warszawie.     

100 000,00 zł

SAD12

Zakup piłkarskich 
strojów sportowych 
dla klubów 
sportowych z 
terenu Powiatu 
Limanowskiego

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Prospołeczn
y                                                                                                                                                                                            

KaŜdy klub sportowy aby wystartować w rozgrywkach powinien wyróŜniać się na tle przeciwnika 
umiejętnościami sportowymi, a oprócz tego strojami w jakich występuje. Schludny wygląd wpływa 
równieŜ na postrzeganie klubu przez innych. Komfortowe i nowoczesne stroje piłkarskie dla dzieci 
sprawiają. Ŝe zawodnicy będą czuli się swobodnie i dzięki temu będą poszerzać swoje 
umiejętności. Koszulka piłkarska dla dzieci oraz spodenki piłkarskie dla dzieci to absolutne 
minimum w rozgrywkach piłkarskich. Dopełnieniem kompletu stroju piłkarskiego dla dzieci są getry 
piłkarskie. Projekt ma na celu zakup strojów piłkarskich dla 36 klubów sportowych z terenu 
powiatu limanowskiego.
W skład zestawu wchodzą: koszulka, spodenki oraz getry piłkarskie. 

99 000,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD13

Rusz się! - 
promocja zajęć 
ruchowych wśród 
dzieci i młodzieŜy 
szkolnej z terenu 
gminy Limanowa

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
limanowski                                                                                                                                                                                              

Subregion 
Sądecki

Sportowy                                                                                                                                                                                                

Projekt "Rusz się!" skierowany jest do dzieci i młodzieŜy ze szkół w gminie Limanowa. Głównym 
jego celem jest promocja zajęć ruchowych. W ramach zadania przewiduje się organizację 
warsztatów tanecznych dla dziewcząt, przede wszystkim tańcka nowoczesnego i cheerleadingu 
oraz zakup dla kaŜdej ze szkół kompletu strojów dla cheerleaderek. Chłopcy natomiast będą mieli 
moŜliwość uczestniczyć w warsztatach prowadzonych przez polskich zawodników dyscypliny 
Freestyle Football - sztuki wykonywania róŜnych trików z piłką. Będzie to zachęta do 
zaangaŜowania się nie tylko w rozgrywki tak uwielbianej przez wszystkich piłki noŜnej, lecz 
równieŜ do dyscypliny jej pokrewnej, która poza tym, Ŝe jest bardzo efektowną, wymaga od 
zawodnika zdrowego stylu Ŝycia i aktywności fizycznej, tak niezbędnej dla kaŜdego w okresie 
rozwoju i dorastania. Zwieńczeniem tychŜe warsztatów byłby zakup dla szkół kompletu ubrań 
piłkarskich oraz zaproszenie na spotkanie jednego z idoli - piłkarza polskiej reprezentacji, który z 
całą pewnością zmotywuje uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i dąŜenia do spełnienia 
marzeń, być moŜe tych o karierze sportowca. 

100 000,00 zł

SAD14
MMM- MAJÓWKA 
MARYJNA

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

miasto Nowy 
Sącz                                                                                                                                                                                        

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Chcę zaproponować 2-letnie cykl imprez kulturalnych dla mieszkańców Nowego Sącza i okolic, 
powiązany z tematycznymi  walorami kulturowymi regionu oraz obrzędowością religijną, tworząc 
masowy spektakl słowno-muzyczny o cechach happeningu, na temat ludowej religijności o 
obyczajów związanych z miesiącem majem. Ma to być główne wydarzenie tego 2 letniego cyklu: 
Małopolska Majówka Maryjna -MMM(logo nie mieści się w limicie znaków nazwy zadania), 
zorganizowana na terenie Skansenu Sądeckiego, gdzie barwny, rozśpiewany pochód uczestników 
(dzieci szkolne, rodziny, seniorzy, kapela ludowa i chór kościelny(do spektaklu), juŜ od bramy  
Parku Etnograficznego na Falkowej przejdzie do sceny w Amfiteatrze na wzgórzu przez cały teren 
Skansenu.
Po drodze będą wspólnie wykonywane (pomogą w tym śpiewaczki MMM) najpiękniejsze pieśni 
Maryjne, od " Chwalcie łąki umajone" aŜ do " Królowej Anielskiej śpiewajmy" przy scenie na górze. 
Niesione przez uczestników kwiaty, zostaną wykorzystane do dekoracji sceny z figurą Matki 
Boskiej, gdzie odbędzie się spektakl słowno-muzyczny. Tematem przedstawienia będą ludowe 
obyczaje majówkowe, historyczny przegląd pieśni Maryjnych, wystąpią soliści, chór i zespoły 
amatorskie porywające do wspólnego śpiewania publiczność. Po spektaklu nastąpi przejście do 
Miasteczka Galicyjskiego, gdzie zespoły folklorystyczne 4 głównych grup etnograficznych 
Sądecczyzny- pokaŜą swoją kulturę w muzyce i tańcu, a gospodynie KGW- zaproszą na 
degustację potraw regionalnych. Impreza jest zaplanowana jako mobilny spektakl, wykorzystujący 
naturalną scenerię miejsca, majowy klimat, ludowe obyczaje oraz religijność mieszkańców 
Sądecczyzny.   

78 100,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD15 Złączeni folklorem
Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

„Złączeni folklorem” to projekt, mający na celu wzmocnienie toŜsamości kulturowej i tradycji 
lokalnej  wśród mieszkańców gminy Łososina Dolna. Głównym załoŜeniem projektu jest 
bezpośredni przekaz wiedzy  i umiejętności z zakresu kultury i tradycji ludowej charakterystycznej 
dla regionu Lachów Sądeckich.  Sądecczyzna to bogaty rejon, uwaŜany za ognisko róŜnorodnych 
przejawów twórczości ludowej, dlatego  folklor jest jej nieodłącznym elementem. W ramach 
projektu zostaną przeprowadzone 3 warsztaty  tematyczne (kuchnia regionalna, szycie strojów, 
tworzenie wieńców doŜynkowych). Dodatkowo  uczestnicy projektu zdobędą wiedzę teoretyczną 
dzięki zorganizowanym prelekcjom i wykładom, które  przeprowadzą specjaliści z dziedziny 
folkloru. Wydarzeniem podsumowującym projekt będzie Koncert  Finałowy, podczas którego 
wystąpią wszystkie Zespołu Regionalne z Gminy Łososina Dolna biorące udział  w projekcie. 
Ponadto przez cały okres trwania projektu prowadzone będą działania promocyjne.

94 710,00 zł

SAD16

NADPOPRADZKA 
SZKOŁA 
DAWNOŚCI. Od 
przedszkola do 
seniora

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Piwniczna-Zdrój to miejscowość połoŜona w samym sercu Beskidu Sądeckiego nad rzeką 
Poprad, zamieszkała przez wyjątkowa grupę górali nadpopradzkich, od wielu lat była bardzo 
mocno ukorzeniona w kulturze i tradycji. Jednak w XXI w. niska świadomość społeczna w tym 
zakresie powoduje jej niezrozumienie, niedocenianie, a nawet myślenie o niej w sposób 
pogardliwy i lekcewaŜący. Podjęta próba zrozumienia mądrości ludowej ma spowodować zmianę 
stosunku do dawności, przebudowanie systemu wartości, rozwinięcie zainteresowań części 
mieszkańców (jako hobby), a w niektórych przypadkach jako nowe perspektywy zawodowe. 
Celem realizacji zadania jest rozwój zainteresowań i wzrost kompetencji grupy mieszkańców w 
kierunku dziedzictwa kulturowego przodków. Potem przykład ich postaw ma promieniować w 
środowisku, podjęta więc musi być niekonwencjonalna edukacja kulturowa dla róŜnych grup 
wiekowych, stąd hasło "Od przedszkola do seniora". Szkoła ma obejmować naukę obyczajowości, 
doskonalenie gry na instrumentach (heligonka, dudy), naukę śpiewu, tańca, gwary, pokazy 
naturalnej uprawy roślin, naukę tradycyjnej kuchni góralskiej, wytwarzanie materiałów i 
wykonywania strojów z tych naturalnych materiałów, próbę twórczego przetwarzania stroju, a 
nawet dawne sposoby leczenia (ziołolecznictwo góralskie) oraz plastyka obrzędowa i ochrona 
ginących umiejętności np. przędzenie, tkactwo, wykonywanie tradycyjnych rękawic furmańskich. 
Przewidywana jest kontynuacja działań w formie zespołu, stąd potrzeba uszycia strojów i 
zakupienia tradycyjnego instrumentu. Będzie to ogromne, wielokierunkowe wzbogacenie oferty 
kulturalnej w gminie Piwniczna. W wymiarze materialnym dziedzictwo ma ochronić nagranie płyty 
ze zbiorów ISPAN z roku 1952 ze starymi pieśniami śpiewanymi przez ówczesnych mieszkańców 
Piwnicznej i okolic oraz opracowanie i przygotowanie do druku cz. I Leksykonu gwary i kultury 
ludowej górali nadpopradzkich. A takŜę druk ćwiczeń do nauki gwary w formie broszur. 

100 000,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD17

Kultywowanie 
tradycji poprzez 
zakup strojów 
ludowych dla ZR 
Jakubkowianie

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Celem zadania jest kultywowanie oraz promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez 
zakup strojów ludowych dla członków Zespołu Regionalnego Jakubkowianie, który umoŜliwi  
zachowanie dziedzictwa kulturowego, jego prezentację i promocję na uroczystościach, 
spotkaniach i występach podczas imprez organizowanych zarówno na terenie Gminy Łososina 
Dolna oraz regionu. W ramach projektu zakupione zostanie 20 kompletów strojów młodzieŜowych 
(10 damskich i 10 męskich) oraz 6 kompletów strojów dla starostów (3 damskie i 3 męskie). 

99 950,00 zł

SAD18
Łącko folklorem 
kwitnące

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Gmina Łącko słynie z zamiłowania do tradycji i kultury regionalnej. WciąŜ Ŝywe są tu formy 
tradycyjnej obyczajowości górali łąckich. Jednak wiele z nich w dobie współczesnych przemian 
cywilizacyjnych powoli ulega zapomnieniu. Przeprowadzone analizy wykazały, Ŝe istnieje potrzeba 
sięgnięcia głębiej, co źródeł. Celem projektu "Łącko folklorem kwitnące" jest uchronienie od 
zapomnienia dawnych zwyczajów, obrzędów, gwary górali łąckich oraz przybliŜenie 
najmłodszemu pokoleniu dziedzictwa kulturowego przodków. W ramach projektu zostaną 
zorganizowane warsztaty z zakresu tańca, muzyki, śpiewu, gwary,obrzędowości oraz rękodzieła 
ludowego (m.in. garncarstwo, bibułkarstwo, malarstwo na szkle, wikliniarstwo,tkactwo). Zostaną 
odtworzone dawne stroje mieszkańców Łącka i okolic z przełomu XIX i XX wieku. Projekt 
wzbogaci ofertę kulturalną gminy Łącko i przyczyni się do do podniesienia świadomości kulturowej 
oraz rozpropagowania rodzimego folkloru zarówno wśród mieszkańców gminy, jak i ościennych 
miejscowości. Przyczyni się  takŜe do uświadomienia wartości płynących z odrębności kulturowej, 
wzmocni poczucie toŜsamości i poszanowania dla tradycji i kultury innych regionów.

100 000,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD19
Szkoła 
nadpopradzkiej 
tradycji i kultury

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Dolina Popradu połoŜona jest w centrum Beskidu Sądeckiego. Posiada bogate tradycje kulturowe. 
Na obszarze tym zamieszkują potomkowie górali nadpopradzkich, zwanych Czarnymi Goralami- 
wyjątkowa grupa etniczna. Pomimo bogatej tradycji przeprowadzone analizy wykazały potrzebę 
wzbogacenia oferty kulturalnej, szczególnie dla najmłodszego pokolenia. Pomimo bogatej 
spuścizny kulturowej brakuje zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji kulturalnych, brakuje 
inicjatyw i działań w oparciu o które moŜna budować tradycję młodego pokolenia. Przyczyną jest 
niska świadomość i wraŜliwość społeczna. Organizacja Szkoły nadpopradzkiej tradycji i kultury 
prezentować będzie  pozostałemu spektrum mieszkańców dorobek dziedzictwa kulturowego. 
Celem realizacji zadania jest stworzenie warunków do rozwijania zainteresowań w szczególności 
poprzez kształcenie i rozwijanie kompetencji, oŜywienie i przybliŜenie młodemu pokoleniu 
etnograficznego dziedzictwa przodków, podniesienie wraŜliwości i świadomości w obszarze 
dziedzictwa kulturowego. Szkoła będzie obejmowała naukę gry na instrumentach tradycyjnych dla 
tej grupy etnicznej, jakimi są skrzypce, basy 3/4, dudy jak równieŜ warsztaty etnograficzne oraz 
wydanie materiałów promocyjnych.

100 000,00 zł

SAD20
śycie zaczyna się 
po 60-tce -kultura 
dla seniora

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Projekt "śycie zaczyna się po 60tce -kultura dla seniora" jest skierowany do seniorów 
mieszkańców trzech wiejskich gmin:  Łososina Dolna, Korzenna  i Gródek nad Dunajcem. Ma on 
na celu aktywizację społeczną osób starszych oraz przeciwdziałanie ich wykluczeniu 
społecznemu i stworzeniu im warunków do wszechstronnego rozwoju, realizacji pasji i 
zainteresowań. W realizację projektu zaangaŜujemy osoby starsze i niepełnosprawne z 
orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a takŜe młodzieŜ. Seniorom 
proponowane będą zajęcia o charakterze kulturalnym, edukacyjnym, a takŜe hobbystycznym, 
które będą integrować mieszkańców i wspierać pełniejsze uczestnictwo w Ŝyciu społecznym osób 
starszych. Na rzecz projektu zostanie stworzony cykl czterech warsztatów tematycznych: 
warsztaty rękodzieła , teatralne, witraŜowe i ceramiczne. Dbając o aktywność fizyczną osób 
starszych zorganizowany zostanie wyjazd do Krakowa, który będzie miał kulturalny charakter. 
Projekt będzie miał na celu aktywizację osób starszych poprzez organizację czasu wolnego. 
Zamiarem  tych spotkań będzie promowanie kultury i edukacji jako istotnego elementu aktywności 
społecznej, a takŜe ukazanie osób dojrzałych jako aktywnych, pełnych wigoru obywateli, którzy 
nie tylko mogą aktywnie brać udział w Ŝyciu społecznym, ale równieŜ poprzez swoją codzienną 
działalność są w stanie w sposób korzystny wpływać na przemianę środowiska ich Ŝycia. 
AngaŜując seniorów w działania projektu, umoŜliwimy im nawiązanie nowych kontaktów, 
samorealizację, wzmocnimy wiarę we własne moŜliwości, nawiąŜemy do integracji 
międzypokoleniowej. Podjęte przez nas działania z pewnością będą długotrwałe i przyczynią się 
do realizacji podobnych działań po zakończeniu projektu. Naszym celem jest przekonanie 
uczestników projektu, Ŝe ich udział w Ŝyciu społecznym  jest niezbędny. Zadanie realizowane 
będzie od 20 stycznia do 31 października 2018 r.

59 365,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD21
Budowa chodnika w 
ciągu DW 981 w m. 
Berest

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Prospołeczn
y                                                                                                                                                                                            

Rozbudowa istniejącego fragment ponad dwustumetrowego odcinka chodnika w centrum 
miejscowości Berest będzie słuŜyć przede wszystkim poprawie bezpieczeństwa jej mieszkańców, 
zarówno pieszych którzy na co dzień borykają się z problemem poruszania się po ruchliwej jezdni, 
bez utwardzonych poboczy, jaki i kierujących pojazdami, muszących zachowywać szczególną 
ostroŜność. Największe zagroŜenia na drodze występują w okresie zimowym (ferie, święta), gdzie 
zalegający śnieg na poboczach powoduje zwęŜenie jezdni, natomiast w okresie letnim pojazdy 
osobowe i cięŜarowe przejeŜdŜają przez miejscowość z ogromnymi prędkościami. Powstanie 
dalszych fragmentów chodnika w centrum miejscowości wpłynie znacząco na poprawę jakości 
Ŝycia mieszkańców, którzy poruszając się wykonanym chodnikiem odczuwać będą komfort 
bezpieczeństwa. Zaznaczyć naleŜy iŜ większość miejscowości usytuowanych przy drodze 
wojewódzkiej nr 981 posiada bezpieczne chodniki, utwardzone asfaltowe pobocza co 
automatycznie stawia mieszkańców Berestu w pozycji potencjalnego zagroŜenia doznania urazów 
na skutek wypadków drogowych. 

100 000,00 zł

SAD22
Laser Shot w 
Gmnie Chełmiec

Zadanie 
małe                                                                                                                                                                                            

powiat 
nowosądecki 
(bez m. 
Nowy Sącz)                                                                                                                                                                          

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              

Głównym celem projektu jest zapoznanie uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Chełmiec 
z jedną z najmłodszych technik strzelectwa laserowego. Celem pośrednim zaplanowanego 
projektu będzie zainspirowanie uczniów do wykorzystania tej dyscypliny sportowej jako jednego 
ze sposobów spędzania wolnego czasu. Zakup urządzenia  do laserowego strzelania, 
wyposaŜenie sali w sprzęt niezbędny do realizacji tego zadania jak równieŜ prowadzenie prelekcji 
i instruktaŜy, pozwoli uczniom uzupełnić wiedzę, którą zdobywają w szkołach jak równieŜ rozwijać 
pasje i dyscyplinę sportową. Zaplanowane w ramach projektu działania słuŜyć, będą równieŜ 
podnoszeniu świadomości na temat aktywności ruchowej, rozwoju psychoruchowego, 
upowszechnianiu wiedzy i praktycznych wskazówek na temat zagospodarowania aktywnego trybu 
Ŝycia wśród młodzieŜy. W ramach projektu organizowane będą działania edukacyjno- 
integracyjne. Zaplanowane działania projektowe są odpowiedzią na problem, jaki towarzyszy 
młodzieŜy od wielu lat związany z: -moŜliwością rozwoju pasji strzeleckiej, -uzupełnienia wiedzy 
zdobytej w szkole z zakresu strzelectwa, -aktywnym spędzaniem wolnego czasu, poszerzeniem 
oferty zagospodarowania czasu wolnego o atrakcyjne formy oraz stworzenie alternatywnego 
sposobu spędzania czasu wolnego w ramach zajęć pozalekcyjnych.  

74 200,00 zł
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Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD23
Summer English 
Camp - obóz języka 
angielskiego 

Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              

Summer English Camp to konwersacyjny obóz  języka  angielskiego planowany dla 90 osób w 
wieku 13-18 lat z terenu powiatów nowosądeckiego i m. Nowy Sącz. Zajęcia językowe podczas 
obozu prowadzone będą przez nauczycieli  i staŜystów  (native speaker'ów) - wolontariuszy 
narodowości amerykańskiej. Obok zajęć językowych uczestnicy obozu  wezmą udział w 
zorganizowanych wycieczkach, poznając atrakcje Małopolski. Celem organizacji obozu Summer 
English Camp jest rozwinięcie u młodzieŜy umiejętności konwersacji w języku angielskim, 
nabranie pewności siebie  w rozmawianiu w języku obcym, zapoznanie z róŜnymi aspektami  
Ŝycia i kultury  Stanów Zjednoczonych, a przez to usunięcie  dysproporcji  w efektach nauczania  
języka angielskiego pomiędzy młodzieŜą z terenu powiatów  nowosądeckiego i m. Nowego Sącza, 
a ich rówieśnikami z duŜych miast. Obóz planowany jest na terenie Beskidu Sądeckiego (np. 
Gmina Krynica-Zdrój) w obiekcie wypoczynkowym, w terminie: 25.06 - 08.07.2018 r.    

197 948,00 zł

SAD24
Szkółka Teatralna 
dla dzieci i 
młodzieŜy

Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Edukacyjny                                                                                                                                                                                              

Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalnych aktorów. Zajęcia dla dzieci oraz młodziezy, 
prowadzone dwa razy w tygodniu w trzech grupach wiekowych: 1 grupa: 6-9 lat, 2 grupa: 10-13 
lat, 3 grupa: 14-19 lat. W ramach szkółki będą prowadzone zajęcia z piosenki oraz tańca.Dzieci 
oraz młodzieŜ uzyskają moŜliwość rozwijania swoich pasji, poznając pracę aktora od zaplecza i co 
najwaŜniejsze będą rozwijać swoją osobowość, co z kolei pozwoli im na dalszy rozwój i zyskanie 
pewności siebie w dalszym Ŝyciu. MłodzieŜ za sprawą zajęć zyska moŜliwość przygotowania się 
pod okiem specjalistów do egzaminów Państwowych Szkół Teatralnych. Wszystkie zajęcia będą 
prowadzone w jednej kamienicy. Maksymalna ilość osób na zajęciach to 20 osób w kaŜdej grupie. 
Zajęcia zaczynałyby się od 8 stycznia i prowadzone były by przez cały rok szkolny, rok 2018/2019

121 400,00 zł

SAD25
Letnia Strefa 
Kulturalna

Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Kulturalny                                                                                                                                                                                              

Projekt Letnia Strefa Kulturalna ma na celu stworzenie dla mieszkańców Subregionu Sądeckiego, 
atrakcyjnej plenerowej przestrzeni, w której w okresie wakacyjnym i około wakacyjnym, będą 
mogli korzystać z oferty kulturalno-edukacyjnej.
Na terenie Letniej strefy Kulturalnej powstanie tzw. czytelnia pod chmurką, organizowane będą 
takŜe spotkania literackie, wystawy, kameralne występy, debaty. Realizacja zadania zwiększy 
dostępność  oraz wzbogaci ofertę kulturalną dedykowaną mieszkańcom regionu, w roŜnym wieku. 
Letnia Strefa Kulturalna będzie zlokalizowana na Krynickim Deptaku, co pozwoli na skorzystanie z 
projektu duŜej grupie odbiorców. Hala namiotowa, w której usytuowana zostanie Strefa, pozwoli 
organizować eventy bez względu na panujące warunki atmosferyczne.

205 000,00 zł

Strona 10



Zadania 2017

Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD26
AKTYWNE 
SPOŁECZEŃSTW
O

Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Prospołeczn
y                                                                                                                                                                                            

Działania zadania „Aktywne społeczeństwo” skierowane są do społeczności zamieszkującej 
subregion sądecki (powiaty nowosądecki, limanowski i miasto Nowy Sącz ) w województwie 
małopolskim. Zadanie będzie obejmowało:
aktywność ruchową mieszkańców subregionu (pilates, aqua-aerobik, fitness, gimnastyka 
korekcyjna dla dzieci), -aktywność zdrowotną polegającą na zorganizowaniu warsztatów 
zdrowego odŜywiania się, w szczególności dla osób starszych -aktywność kulturalną regionu -  
polegającą na upowszechnianiu tradycji regionu poprzez organizowanie szeregu wydarzeń 
(festynów) promujących kulturę regionu (taniec, śpiew, jak równieŜ dania regionalne), -aktywność 
artystyczną polegającą na zorganizowaniu dla dzieci, młodzieŜy i seniorów szeregu zadań 
plastycznych rozwijających manualnie i zręcznościowo, jak równieŜ zajęć dla seniorów z 
decoupagu i florystyki, -aktywne spędzanie wolnego czasu – działanie polegające na 
zorganizowaniu szeregu zajęć dla dzieci i młodzieŜy (gier i zabaw planszowych i 
zręcznościowych).

313 987,00

SAD27 Ratujmy noworodki
Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Inny 
(mieszczący 
się w 
granicach 
zadań 
Województw
a 
określonych 
ustawami)                                                                                                                                

Zadanie polega na zakupie dla Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym 
Sączu zestawu dwóch urządzeń, kluczowych z punktu widzenia ratowania Ŝycia noworodków 
wcześnie urodzonych.
Są to- aparaty dla nieinwazyjnej wentylacji dla noworodków wcześnie urodzonych, a takŜe 
inkubator hybrydowy z moŜliwością dostosowania do pracy jako inkubator otwarty lub zamknięty.
Sprzęt posłuŜy zapobieganiu śmierci noworodków wcześnie urodzonych, a takŜe ograniczeniu 
negatywnych konsekwencji zdrowotnych przedwczesnych narodzin takich jak: zespół zaburzeń 
oddychania, dysplazja oskrzelowo-płucna, niedokrwistość czy teŜ niedojrzałość układu 
odpornościowego  i inne.    

390 000,00 zł
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Kod 
zadania

Tytuł zadania
Rodzaj 
zadania

Zasięg 
zadania

Subregion
Charakter 
zadania

Opis zadania Koszt zadania

SAD28

Sport Małopolska – 
Badania 
motoryczne 
młodych piłkarzy i 
ich szkolenie

Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Sportowy                                                                                                                                                                                                

Projekt zakłada identyfikację i przeprowadzenie profesjonalnych badań motorycznych wśród 4000 
dzieci z roczników 2005-2010 z około 40 szkół województwa małopolskiego (średnio około 100 
dzieci ze szkoły), a następnie przeszkolenie 300 wyselekcjonowanych piłkarzy (po 50 dzieci z 
roczników 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010). Celem głównym zadania jest wsparcie rozwoju 
sportowego dzieci z roczników 2005-2010 z województwa małopolskiego o wrodzonych 
predyspozycjach motorycznych. Projekt umoŜliwi dotarcie do utalentowanych sportowo młodych 
ludzi, przede wszystkim piłkarzy, którym wczesna ocena sprawności fizycznej pozwoli włączyć się 
do systematycznego szkolenia sportowego i rozwoju naturalnych predyspozycji. Zadanie stanowi 
odpowiedź na brak profesjonalnej weryfikacji sprawności dzieci na tak wczesnym etapie rozwoju 
oraz utrudniony dostęp dzieci z małych miejscowości i lokalnych klubów piłkarskich do kadr 
wojewódzkich i profesjonalnych badań motorycznych.

399 900,00 zł

SAD29 Echo Beskidu
Zadanie 
duŜe                                                                                                                                                                                            

Subregion 
Sądecki 
(miasto 
Nowy Sącz, 
powiat: 
nowosądecki
, gorlicki, 
limanowski)                                                                                                                         

Subregion 
Sądecki

Turystyczny                                                                                                                                                                                             

Przedsięwzięcie kierowane jest do wszystkich osób chcących pieszo odkrywać pasma górskiej 
wraz z artystami reprezentującymi starsze i młodsze pokolenie. W ramach "Echo Beskidu" w 
miesiącu czerwcu 2018 r. zostaną zorganizowane wędrówki piesze z finałowymi koncertami na 
szczytach gór, gdzie zostanie zapreentowana muzyka regionalna połączona z muzyką 
rozrywkową m. in. artyści tacy jak: Pudels, Hajbestin, Junior Stress, Janusz Radek i wielu innych. 
Projekt "Echo Beskidu" ukierunkowany jest na promocję Beskidu oraz okolicznych pasm górskich, 
aby ukazać piękno naszego regionu. Głównym jego celem jest promocja kulturalnego dziedzictwa 
Beskidu, promocja turystyki, zdrowego stylu zycia, walki ze stereotypowym wizerukiem seniorów 
(schorowanych, utyskujących, niezdolnych do oponowania nowych technologii). Uczestnictwo w 
"Echo Beskidu" jest bezpłatne, nie wymaga zgłoszenia, wystarczy przyjśc na miejsce zbiórki.Dla 
osób chcących wziąć udział w wędrówkach wraz z przewodnikiem obowiązuje rejestracja 
(maksymalna liczba uczestników do kaŜdej wędrówki wynosi 500 osób). KaŜdy uczestnik bierze 
udział w wędrówkach na własna odpowiedzialność, dla dzieci uczestniczących w "Echo Beskidu" 
będzie przygotowany kącik kreatywny, gdzie będą mogły wraz z animatorem przygotować własną 
"Kartkę z gór". Wszyscy uczestnicy wędrówek "Echo Beskidu" otrzymają darmową kiełbaskę z 
bułka i 1,5 l mineralnej wody na szczycie oraz gadŜey promujące projekt.
Plan "Echo Beskidu"
9 czerwca 2018 r. - Luboń wielki 1022 m n.p.m.
16 czerwca 2018 r. - Magurka Małastowska 813 m. n.p.m.
23 czerwca 2018 r. - Hala Łabowska 1064 m n.p.m.
30 czerwca 2018 r. - Miejska Góra - Łysa Góra 781 m n.p.m.

399 700,00 zł
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