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STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA                      
,,BUD-UJ RAZEM’’



Stowarzyszenie LGD ,,BUD-UJ RAZEM’’

NABÓR 7/2018/G
„Inwestycje służące zachowaniu lokalnego dziedzictwa przyrodniczego, kulturowego i 

historycznego obszaru''.

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: Remont organów w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie.
Beneficjent: Rzymskokatolicka parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Czarnocinie
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Cel projektu: Zachowanie 
dziedzictwa lokalnego oraz 
promocja regionu poprzez remont 
organów w kościele pw. 
Wniebowzięcia NajświętszejMaryi
Panny w Czarnocinie
Opis projektu:. W ramach zadania 
wyremontowane zostały organy w 
kościele pw. WNMP w Czarnocinie. 
Prace polegały na wymianie oraz 
odrestaurowaniu elementów: 
Aparat gry – piszczałek, 
wiatrownic, traktury, systemu 
dostarczania powietrza, Wykonano 
prace rekonstrukcyjne i 
remontowe; demontaż, prace 
warsztatowe, zakup i dostosowanie 
części specjalistycznych, montaż i 
regulacja systemów, intonacja oraz 
strojeni



Projekt: Opisanie i wyznaczenie szlaku rowerowego Gminy Łęki Szlacheckie
Beneficjent: STOWARZYSZENIE ROZWOJU I PROMOCJI WSI TRZEPNICA ORAZ OKOLIC
Dofinansowanie: 5 508,00 zł

Cel projektu: Promocja obszaru LDG 
Buduj-Razem, przybliżenie 
mieszkańcom gminy najbliższej okolicy 
jej historii, tradycji i piękna przyrody 
poprzez wyznaczenie szlaku 
rowerowego Gminy Łęki Szlacheckie.
Opis projektu: W ramach projektu 
wytyczono i opisano szlak rowerowy o 
długości ok. 20km. biegnący przez m. 
Trzepnica-Kolonia -Trzepnica-Niwy-
Beczkowice-Podstole-Huta-Łeki
Szlacheckie-Lesiopole-Piwaki



Projekt: Wytyczenie 2 szlaków turystycznych na terenie Gminy Pabianice.
Beneficjent: Stowarzyszenie "Folklor Ma Sens"
Dofinansowanie: 19 992,00 zł

Cel projektu: Promocja i poszerzenie oferty 
turystycznej obszaru LGD "BUD-UJ Razem" 
poprzez wyznaczenie 2 szlaków 
turystycznych na terenie Gminy Pabianice o 
charakterze historyczno-kulturalno-
przyrodniczym
Opis projektu: wytyczenie 2 szlaków 
turystycznych i zaopatrzenie ich w 
najpotrzebniejszą małą infrastrukturę oraz 
źródło wiedzy o prezentowanych miejscach, 
pamiątkach historii, pomnikach przyrody i 
lokalnych tradycjach czy przejawach 
aktywności kulturalnej. Planowane działania 
obejmują wytyczenie 2 odrębnych szlaków 
położonych po 1 na każdą część gminy, która 
jest podzielona na dwie odrębne 
geograficznie części. 
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