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Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’

NABÓR 5/2018/G
Zachowanie dziedzictwa lokalnego oraz promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub 

usług lokalnych 

Projekty  zrealizowane i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014-2020.



Projekt: „Festyn Tradycyjnych Smaków”
Beneficjent: Gmina Ręczno
Dofinansowanie: 24 100 zł

Cel projektu: Zaspokojenie potrzeb 
społeczno-kulturalnych 
mieszkańców Gminy Ręczno, 
promocja i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego obszaru LGD poprzez 
organizacje Festynu Tradycyjnych 
Smaków
Opis projektu: Zadanie pn. " Festyn 
Tradycyjnych Smaków" odbyło się 
w dniu 27 lipca 2019 roku w 
godzinach 15.00 do 24.00 w 
miejscowości Ręczno na placu 
który jest własnością Gminy. 
Realizacja zadania wpłynęła na 
poprawę jakości życia społeczności 
lokalnej poprzez organizację 
imprezy kulturalnej.



Projekt: Organizacja imprezy pn. „Przegląd sikawek konnych w Tuszynie”
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Tuszynie
Dofinansowanie: 35 000,00 zł

Cel projektu: Aktywizacja społeczności 
lokalnej oraz promocja dziedzictwa 
kulturalnego i historycznego poprzez 
organizację imprezy kulturalnej pn. 
„Przegląd sikawek konnych w 
Tuszynie.”
Opis projektu: Przedsięwzięcie było 
realizowane 14 lipca 2019 roku w 
miejscowości Tuszyn, na placu 
będącym własnością Gminy Tuszyn.
Powyższy projekt przyczynił się przede 
wszystkim do uczestnictwa 
mieszkańców w życiu społecznym i 
rozwoju inicjatyw służących ożywieniu 
i pielęgnacji tradycji kultury na 
szczeblu lokalnym. Projekt przyczynił 
się także do kultywowania tradycji, 
obrzędów i zwyczajów związanych z 
Ochotniczymi Strażami Pożarnymi



Projekt: Miodowy karnawał w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Gomunicach
Beneficjent: Wojciech Olborski
Dofinansowanie: 7 416,16 zł

Cel projektu: Aktywizacja mieszkańców 
obszaru LGD BUD-UJ RAZEM oraz 
kultywowanie lokalnych tradycji hodowli 
pszczół po przez organizację imprezy pn
"Miodowy karnawał w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Gomunicach"
Opis projektu: „Miodowy karnawał w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Gomunicach” 

impreza jednodniowa, która odbędzie się 8 
lutego 2019 r. (w godz. od 16:00 do 20:00) 
na hali sportowej w Gomunicach. 
Odbiorcami przedmiotowego zadania były 
dzieci z terenu Gminy Gomunice, w tym 
przede wszystkim grupy defaworyzowane tj. 
młodzież wiejska w tym: w wieku szkolnym 
do 19 roku życia. Udział w imprezie był 
bezpłatny.



Projekt: Impresje taneczne z folklorem w tle
Beneficjent: Stowarzyszenie "Rozśpiewane Kraszewianki"
Dofinansowanie: 30 000,00 zł

Cel projektu: Integracja pokoleniowa 
mieszkańców obszaru, kultywowanie 
tradycji ludowych oraz promowanie 
obszaru LGD poprzez organizacje 
imprezy kulturalnej.
Opis projektu: Zadanie pn."Impresje 
taneczne z folklorem w tle„ odbyło się 
dn. 18.08 2019 w miejscowości 
Kraszewice 113 gmina Masłowice na 
boisku szkolnym w godz.15,00-21,00. 
Udział mieszkańców w imprezie 
wzmocnił ich tożsamość z miejscem 
zamieszkania, zintegrował społeczność 
lokalną oraz wpłynął  na wspólne 
kultywowanie tradycji regionu.



Projekt: Organizacja dwóch imprez: "Wielopokoleniowego Spotkania Historycznego" oraz "Wielopokoleniowego 
Pikniku Integracyjnego"
Beneficjent: Gminny Klub Sportowy "GKS Ksawerów"
Dofinansowanie: 33 000,00 zł

Cel projektu: Głównym celem jest zaspokojenie 

potrzeb oraz integracja społeczności lokalnej gminy 
Ksawerów poprzez organizację międzypokoleniowych 
wydarzeń kulturowo-sportowych "Wielopokoleniowego 
Spotkania Historycznego" oraz "Wielopokoleniowego 
Pikniku Integracyjnego" promujących lokalne 
dziedzictwo gier i zabaw sportowych oraz działalność 

klubu sportowego.
Opis projektu: W ramach zadania Gminny Klub 

Sportowy planuje zorganizować dwie imprezy, które 
mają na celu integrację społeczności lokalnej:-
"Wielopokoleniowego Spotkania Historycznego", 
którego celem jest rozwój dziedzictwa kulturowego 
poprzez promowanie i zachowanie działalności klubów 
sportowych z gminy Ksawerów od połowy XX wieku do 
roku 2018;- "Wielopokoleniowy Piknik Integracyjny", 
którego celem jest popularyzowanie i promowanie 
dziedzictwa kulturowego jakim są gry i zabawy 
podwórkowe naszych rodziców i dziadków.



Projekt: Międzypokoleniowy festyn majówkowy
Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Zaradzyńskiej
Dofinansowanie: 29 995,79 zł

Cel projektu: Głównym celem zadania o nazwie 
"Międzypokoleniowy festyn majówkowy" jest 
integracja i aktywizacja lokalnej społeczności oraz 
krzewienie własnego dziedzictwa kulturowego i 
historycznego, co wpłynie na wzmocnienie 
lokalnych więzi społecznych i tożsamości 
kulturowej

Opis projektu: Zadanie pt. "Międzypokoleniowy 
festyn majówkowy" zrealizowane zostało w dniu 
4.05.2019 r. (w godzinach 14:00 - 22:00) na 
terenie OSP Wola Zaradzyńska oraz na 
sąsiadujących do strażnicy boiskach szkolnych.
Docelową grupę odbiorców stanowią mieszkańcy 
gminy Ksawerów, w każdym przedziale 
wiekowym, a także okoliczne zastępy 
ochotniczych straży pożarnych oraz orkiestry dęte.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „BUD-UJ RAZEM
Siedziba: Osiedle Niewiadów 43  

97-225 Ujazd                        
Biuro: Plac Kościuszki 5

97-225 Ujazd

tel.44 719 22 29
e-mail: biuro@buduj.eu


