
GRANTY EFS

„Wdrażanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego                        
przez Społeczność Lokalnej Grupy  Działania 

„Vistula - Terra Culmensis - Rozwój przez Tradycję””

Numer projektu: RPKP.11.01.00-04-0024/17



Projekt dotyczy realizacji projektów grantowych przyczyniających się do wzmocnienia 
kapitału społecznego, do wzrostu aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców 
objętych LSR do 30.06.2023 r.

Wartość projektu: 4.588.258,03 zł
Wartość dofinansowania projektu: 4.358.845,04 zł. 

Główne zadania w ramach projekcie:
- objęcie wsparciem 720 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, 
- objęcie wsparciem min. 20 osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub 
wykluczeniem społecznym.

Wszystkie zadania skierowane są do mieszkańców obszaru na jakim działa LGD „Vistula-
Terra Culmensis”.



Realizowane Typy projektów w ramach SZOOP W K-P na lata 2014-2020:

- Typ 1e) - działania na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym,                   
w zakresie wdrożenia rozwiązań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym,
takich jak: aktywizacja społeczno-zawodowa (w tym szkolenia i podnoszące kompetencje 
i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne;

- Typ 2b) - działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej                      
i animacji społecznej z wykorzystaniem lidera lub animatora aktywności lokalnej 
oraz obywatelskiej;

- Typ c) - inne rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji 
społecznej.



EFEKTY WDRAŻANIA PROJEKTU

Dostępny limit:  4.358.845,04 zł

Środki

rozdysponowane

Pozostało
do rozdysponowania

64,20 %

35,80 %

Rozdysponowano: 2.798.543,84 zł

Pozostało do rozdysponowania: 1.560.302,20 zł



EFEKTY WDRAŻANIA PROJEKTU

-54 podpisane umowy, w tym 4 z zakresu

aktywizacji społeczno-zawodowej, 

- planuje się objąć wsparciem 1 061 osób, 
- przeprowadzono liczne spotkania z psychologiem, 
warsztaty rękodzielnicze, wizyty studyjne, imprezy 
plenerowe, zajęcia z animatorami, warsztaty kulinarne ….



PROJEKTY WYBRANE DO DOFINANSOWANIA 
W RAMACH KONKURSÓW 2/2021/G ORAZ 3/2021/G

KONKURS 2/2021/G  aktywizacja społeczna – typ 2b, 2c

15 PROJEKTÓW; 223 osoby; 15 os. z otoczenia;  alokacja: 701.410,00 zł 

KONKURS 3/2021/G  aktywizacja społeczno-zawodowa – typ 2b, 2c

4 PROJEKTY; 65 osób;  alokacja: 527.522,74 zł 



Aktywni na obszarze LGD „Vistula”
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