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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Funkcjonowanie LGD  współfinansowane ze środków 
Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007 – 2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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Operacje dofinansowane w ramach działania: małe projekty 

Tytuł Wnioskodawca krótka charakterystyka projektu 

Zakup stroi dla Ludowego 
Zespołu Śpiewaczego 
Wilkowianie 

Centrum Kultury "Pod Wieżą" 
Celem operacji jest zakupienie 28 
kompletów strojów ludowych dla 
członków Zespołu. 

Utworzenie placu zabaw w 
miejscowości Gradowice 

Gmina Wielichowo 
Celem operacji jest utworzenie 
palcu zabaw. 

Utworzenie placu zabaw w 
miejscowości Trzcinica 

Gmina Wielichowo 
Celem operacji jest utworzenie 
palcu zabaw. 

Utworzenie placu zabaw w 
miejscowości Dębsko 

Gmina Wielichowo 
Celem operacji jest utworzenie 
palcu zabaw. 

ŚWIĘTO WSI - zachowanie 
kulturowego dziedzictwa 

Gmina Kamieniec 

Celem operacji jest 
odrestaurowanie strażackiej sikawki 
konnej, jej wyeksponowanie na 
placu przy remizie strażackiej oraz 
zorganizowanie festynu 
podsumowującego projekt.  

Aktywny wypoczynek Gmina Granowo 

Celem operacji jest modernizacja 
istniejącej ścieżki pieszo-rowerowej 
polegająca na budowie oświetlenia, 
zamontowaniu ławek oraz koszy. 

Opracowanie i wydanie 
przewodnika pieszo - 
rowerowego po Gminie Grodzisk 
Wielkopolski 

Gmina Grodzisk Wielkopolski 

Celem operacji jest opracowanie  
i wydanie przewodnika 
turystycznego dotyczącego 
istniejących szlaków pieszych  
i rowerowych na terenie gminy 
Grodzisk Wlkp. 

Wyznaczenie szlaków pieszych i 
rowerowych na terenie Gminy 
Rakoniewice 

Gmina Rakoniewice 

Celem operacji jest stworzenie 
infrastruktury turystycznej w 
Gminie Rakoniewice poprzez 
wyznaczenie szlaków rowerowych o 
długości 120 km i utworzeniu 10 
miejsc postojowych. 

Dobre Dzieciostwo Gmina Rakoniewice 
Celem operacji jest stworzenie 
placu zabaw  i opracowanie tablicy z 
historią wsi Ruchocice. 

Dycha Drzymały Gmina Rakoniewice 
Celem operacji jest zorganizowanie 
biegu ulicznego na dystansie 10 km 
pod nazwą „Dycha Drzymały”. 

II Wernisaż Talentów 
Mieszkaoców Gminy Kamieniec 

Gminna Biblioteka Publiczna  w 
Kamieocu 

Celem operacji jest zorganizowanie 
wydarzenia „Wernisaż Talentów 
Gminy Kamieniec” które umożliwi 
prezentacje artystycznych 



 
 

 

 

Operacje dofinansowane w ramach działania: różnicowanie w kierunku działalności 
nierolniczej 

 

Tytuł Wnioskodawca 

Remont i modernizacja warsztatu kowalsko-ślusarskiego oraz jego 
wyposażenie w niezbędne maszyny i urządzenia zapewni miejsce pracy dla 

kowala. 
Duda Paweł 

Operacja polegad będzie na rozwinięciu i doposażeniu w niezbędne 
urządzenia ruchomych placówek gastronomicznych. 

Sadowski Leszek  

 

Operacje dofinansowane w ramach działania: odnowa i rozwój wsi 

 

Tytuł Wnioskodawca 

 
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Prochach. 

 
Gmina Wielichowo 

 
Budowa boisk sportowych w miejscowościach  Wolkowo i Kotusz. 

 
Gmina Kamieniec 

 
Budowa świetlicy wiejskiej w Sworzycach wraz z zagospodarowaniem 

terenu. 

 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 

 
Budowa trybuny oraz placu tanecznego na terenie istniejącego kompleksu 

sportowego w Granowie. 

 
Gmina Granowo 

umiejętności dzieci, młodzieży oraz 
mieszkaoców gminy Kamieniec w 
różnych dziedzinach. 

Grodziskie Dni Taoca Centrum Kultury Rondo 

Celem operacji jest organizacja 
wydarzenia pn. ”Grodziskie Dni 
Taoca” promującego taniec wśród 
młodzieży gminy Grodzisk Wlkp. 

Opracowanie i druk mapy 
administracyjno - drogowej 

powiatu grodziskiego 
 

Powiat Grodziski 

Celem operacji jest opracowanie  
i druk mapy administracyjnej 
powiatu grodziskiego. 
 



 
 

 
Budowa chodnika, oświetlenia i placu zabaw w miejscowości Kurowo wraz 

z budową odcinka ścieżki pieszo-rowerowej do Kurowa. 

 
Gmina Grodzisk Wielkopolski 

 
Budowa ciągu pieszo- rowerowego wraz z oświetleniem  wzdłuż drogi 

powiatowej nr 2755P od  miejscowości Wioska do miejscowości 
Rakoniewice - etap I, od Rakoniewic w kierunku miejscowości Wioska o 

długości ok. 1800 m. 

 
Gmina Rakoniewice 

 

 

Operacje dofinansowane w ramach działania: tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw 

 

Tytuł Wnioskodawca 

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i nie 
mieszkalnych. 

Cezary Borowiak 

Podwyższenie konkurencyjności przedsiębiorstwa i zwiększenie poziomu 
zatrudnienia poprzez zakup specjalistycznych maszyn i wdrożenie nowej 

technologii. 

Grzegorz Leśny 

Serwisant - Administrator  sklepu internetowego. Łukasz Grzeszkowiak 

Zwiększenie dochodu i wzrost poziomu zatrudnienia                                          
w przedsiębiorstwie poprzez budowę i wyposażenie „Budynku handlowo-

usługowego” oraz zbiornika na nieczystości płynne. 

Małgorzata Bosa 

Budowa placu manewrowego dla pojazdów ciężarowych i osobowych 
służącego do nauki jazdy. 

Feliks Czekaj 

 


