
 

PROJEKTY REALIZOWANE W PARTNERSTWIE 
 

 

 

Lp. Tytuł projektu  Źródło finansowania i 

okres realizacji 

Liczba i rodzaj 

uczestników 

Cel projektu  Główne zadania i rezultaty Całkowita 

wartość 

projektu/dotacja  

9. Latająca Akademia 

Edukacji 

Cyfrowej/projekt w 

partnerstwie z 

Chorągwią Kielecką 

ZHP 

Fundusze Europejskie 

Polska Cyfrowa 

90  Podnoszenie kompetencji 

cyfrowych osób powyżej 18 

roku życia 

Rekrutacja uczestników projektu  

do 9 grup;  

grupa 18-34 ilość 2 

grupa 35-43 ilość 3 

grupa 44-65 ilość 3 

grupa 65+     ilość 1 

- 

8. Młodzi&Kreatywni/w 

partnerstwie ze 

stowarzyszeniem 

Qlturalnia.pl 

Urząd Marszałkowski 

Woj. Świętokrzyskiego 

14.08.2017-31.12.2017 

Młodzież lat 13-

23, ich rodziny 

mieszkańcy 

Koprzywnicy 

Zorganizowanie konkursu 

na młodzieżowe inicjatywy 

lokalne i wybór 4 

najciekawszych, 

odkrywanie i rozwijanie 

potencjału kulturowego  

w grupach nieaktywnych 

Przeprowadzenie konkursu na 

najciekawsze młodzieżowe inicjatywy 

lokalne, nowe odkrycia dla kultury, 

bezpieczne i aktywne spędzanie 

wolnego czasu przez młodzież 

6000,00 

 

5 000,00 

7. Odnowa Wsi 

Świętokrzyskiej 2017r. 

,,Przebudowa strefy 

wejścia do budynku 

Miejsko-Gminnego 

Ośrodka Kultury i 

Sportu w 

Koprzywnicy”./w 

partnerstwie z Gmina 

Urząd Marszałkowski 

Woj. Świętokrzyskiego 

01. 07.2017-31.10.2017 

 

Mieszkańcy 

Koprzywnicy, 

uczestnicy zajęć 

w dk 

Poprawa bezpieczeństwa 

osób korzystających  

z oferty koprzywnickiego 

domu kultury 

Zostanie wykonana przebudowa strefy 

wejścia do budynku MGOKiS w 

Koprzywnicy: 

- Przebudowa schodów (o łącznej 

powierzchni 20,9 m²). Rozebranie 

posadzek z płytek i zastąpienie ich 

nową okładziną z płytek 

kamionkowych „Gres” antypoślizgowy 

na zaprawach klejowych;- Ocieplenie 

18 449,40 

 

 

10 000,00 



Koprzywnica, 

stowarzyszeniem 

Qlturalnia.pl 

murków oporowych schodów (o 

powierzchni 9 m²) płytami 

styropianowymi, nowa otynkowana, 

pomalowana elewacja ; Wykonanie 

metalowej konstrukcji daszku 

dwuspadowego (o wymiarach 3m.x3,5 

m, o powierzchni 10,5 m²). 

 

6. Bajkowania łączące 

pokolenia/w 

partnerstwie z grupą 

nieformalną rodziców 

Działaj Lokalnie 2016 

04.07.2016-31.12.2016 

Dzieci ok. 30 

osób, ich 

rodzice albo 

opiekunowie 

Zachęcenie rodzin 

z dziećmi do wspólnego 

spędzania sobotnich 

poranków. 

Organizacja 5 cyklicznych sobotnich 

spotkań. Realizacja 5 nowatorskich 

animacji według autorskich 

scenariuszy. Zainspirowanie rodzin  

z dziećmi do kreatywnego spędzania 

czasu wolnego. 

 

3 600,00 

5. ,,Jesień pełna pogody 

czyli sposób na czas 

klimontowskich i 

koprzywnickich 

seniorów”/projekt 

partnerski z Domem 

Zakonnym 

Zgromadzenia Sióstr 

Najświętszego Imienia 

Jezus w Klimontowie 

Program ASOS 2014-

2020 ministerstwa 

Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej 

01.06.2016 -31.12.2016 

40 osób z grupy 

wiekowej 60+, 

10 

młodzieżowych 

wolontariuszy 

Zapobieganie wykluczeniu 

społecznemu seniorów 

 w wieku 60+ poprzez 

zaangażowanie ich  

z pomocą wolontariuszy  

w działania społeczno-

edukacyjne, artystyczno-

kulturowe i sportowo-

rekreacyjne służące 

pogłębianiu dialogu 

międzypokoleniowego 

dwóch Klubów na terenie 

gminy Koprzywnica i 

Klimontów. 

Powołanie dwóch Klubów Seniora  

w Koprzywnicy i Klimontowie. 

Szkolenie wolontariuszy, organizacja: 

warsztatów rękodzieła artystycznego, 

warsztatów kulinarnych, wycieczki 

edukacyjno- krajoznawcze, 

fizjoterapeutyczno-ruchowe, 

podsumowanie projektu-prezentacja 

lokalnych tradycji bożonarodzeniowych 

59 138,00 

4. Myślenie strategiczne, Krajowy Fundusz Finansowanie Podniesienie kwalifikacji Pomoc w opracowaniu strategii 4 950,00 



zespołowe budowanie 

planów rozwoju 

instytucji 

kultury./projekt w 

partnerstwie z 

Ośrodkiem Kształcenia 

zawodowego w 

Sandomierzu 

Szkoleniowy działań 

obejmujących 

kształcenie 

ustawiczne 

pracowników 

MGOKiS 

kadry kultury oraz wzrost 

kompetencji pracowników. 

rozwoju dla MGOKiS z zastosowaniem 

warsztatów dla kadry DK, wzmocnienie 

współpracy między pracownikami 

3. Poprawa stanu 

infrastruktury społecznej 

na terenie gminy 

Koprzywnica poprzez 

budowę świetlic 

wiejskich w 

miejscowościach 

Dmosice i Beszyce wraz 

z  zagospodarowaniem 

terenu 

Źródło: PROW 2007-

2013 

 

 

04.08.2009 

30.12.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

mieszkańcy 

Dmosic i 

Beszyc 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

Wybudowanie dwóch 

świetlic wiejskich w 

miejscowościach Dmosice  

i Beszyce wraz  

z zagospodarowaniem 

terenu 

Powstanie świetlic wiejskich w 

miejscowościach Dmosice i Beszyce 

oraz zagospodarowanie terenu; 

 

Przewidywane rezultaty: 

poprawa funkcjonowania miejscowości 

poprzez udostępnienie budynku; 

zagospodarowanie i stworzenie miejsca 

spotkań 

643 067,51 

 

Dofinansowanie 

396 380,00 

2. Próba szukania lokalnej 

tożsamości 

drogowskazem do 

aktywności i zmian na 

Koprzywnickie wsi 

Żródło: PPWOW - PIS 

 

13.08.2010 

20.09.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

sołtysi, radni, 

lokalni liderzy 

 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

-organizacja 1 wyjazdu 

studyjnego w Bieszczady 

- przeprowadzenie 

dwudniowego bloku 

szkoleniowo-

warsztatowego dla 

mieszkańców gminy 

Koprzywnica 

Pokazanie własnej wsi jako jedynej w 

swoim rodzaju i wyróżniającej się; 

aktywizacja i pobudzenie entuzjazmu 

lokalnej społeczności; obudzenie w 

ludziach wiary w sukces, optymizm  

i marzycielstwo; stworzenie wiosek 

tematycznych;  

 

Przewidywane rezultaty: 

organizacja 1 spotkania 

informacyjnego;   organizacja 1 

wyjazdu studyjnego; organizacja 1 

dniowego bloku szkoleniowo-

4861,91 



warsztatowego 

1. Musicalowe Tournee po 

wsiach dookoła 

Źródło: Młodzież w 

Działaniu 

 

01.09.2009 

30.06.2010 

Odbiorcy 

bezpośredni: 

50osób 

 

odbiorcy 

pośredni ok: 

1000 osób 

-zorganizowanie obozu 

warsztatowego (taneczno-

wokalnego) dla młodzieży 

do Krynicy Zdrój (25 os.) 

-wyjazd grupy do teatru w 

Rzeszowie im. W. 

Siemaszkowej na musical 

pt. „Nic nie może wiecznie 

trwać” (27 os.) 

Przygotowanie musicalu przez 

młodzież projektową; zorganizowanie 

obozu taneczno-wokalnego, organizacja 

warsztatów tanecznych i wokalnych;  

 

Przewidywane rezultaty: 

powstanie grupy projektowej, 

umiejętność pracy w grupie, wyjazd 

szkoleniowy na obóz, wyjazd na 

spektakl,  

4771,81 

 


