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Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja powstało 

w 2008 r. i obejmuje działaniem obszar pięciu gmin powiatu jasielsk-

iego: Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec. LGD 

realizuje Lokalną Strategię Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Ob-

szarów Wiejskich na lata 2007-2013 w zakresie programu LEADER. 

Wiele działań zostało zrealizowanych dzięki możliwości wykorzystania 

ponad siedmiomilionowego budżetu LSR.

“Dobre praktyki” zawierają przykłady wykorzystania środków w ramach 

PROW 2007-2013 realizowanych w zakresie Lokalnej Strategii Rozwoju 

LGD Nowa Galicja. Publikacja ta to jedynie niewielki wycinek tego, co udało 

się osiągnąć w ramach programu Leader, ale zawiera przykłady wszystkich 

jego działań, tj. „Odnowa i rozwój wsi”, „Małe projekty”, „Różnicowanie w ki-

erunku działalności nierolniczej”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, 

„Wdrażanie projektów współpracy”, „Nabywanie umiejętności i aktywizacja”.

“Dobre praktyki” mają służyć promowaniu wiedzy i doświadczenia 

wynikającego ze zrealizowanych projektów wśród potencjalnych przyszłych 

beneficjentów i stanowić inspirację dla mieszkańców obszarów wiejskich, 

chcących zmieniać rzeczywistość

w której żyją, a swój byt uczynić lepszym i wygodniejszym. Wykorzystanie 

środków europejskich czyni ten proces łatwiejszym, a sięganie po nie pow-

oduje pozytywne zmiany w otoczeniu i sprawia, iż polska wieś dynamicznie 

się rozwija.

Dziękujemy wszystkim beneficjentom działań realizowanych w ramach 

Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Nowa Galicja, którzy wyszli naprzeciw oc-

zekiwaniom lokalnej społeczności i podjęli wysiłek realizacji projektów, dzięki 

którym nasze otoczenie zmienia się na lepsze.

Zarząd Stowarzyszenia

Pn. Lokalna Grupa Działania

Nowa Galicja
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Dębowiec

Okres realizacji operacji:
19.03.2010 r. – 29.12.2010 r.

Całkowity koszt operacji:
383 869,43 zł

Wysokość dofinansowania:
235 985,00 zł

Budowa parkingu samochodowego 
przy budynku Domu Ludowego w Woli 
Cieklińskiej oraz wyposażenie placów 
zabaw w miejscowości: Majscowa, Du-
ląbka, Folusz, Łazy Dębowieckie

W ramach projektu został wykonany parking 

samochodowy przy budynku Domu Ludowego 

w Woli Cieklińskiej oraz zostały wyposażone 

cztery place zabaw w miejscowościach Maj-

scowa, Duląbka, Folusz i Łazy Dębowieckie. Po-

wstały parking rozwiązał problemy parkowania 

w miejscowości Wola Cieklińska a z wyposa-

żonych placów zabaw będą korzystać wszyscy 

mieszkańcy zamieszkujący Gminę Dębowiec, 

jak również osoby przejezdne. Na całym terenie 

wokół budynku Domu Ludowego wyodrębniono 

42 szt. stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 4 stanowiska dla samocho-

dów używanych przez osoby niepełnosprawne.
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Dębowiec

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 19.09.2012 r.

Całkowity koszt operacji:
145 237,81 zł

Wysokość dofinansowania:
50 774,81 zł

Budowa parkingu samochodowego 
o nawierzchni utwardzonej na terenie 
działki nr ew. 3384/6 w miejscowości 
Cieklin

Poprzez realizację operacji powstał jeden parking 

samochodowy w miejscowości Cieklin o łącznej 

powierzchni 1465,00 m². Parking wykonano 

z kostki brukowej o grubości 8cm, ułożonej na 

podsypce cementowo-piaskowej. Wyodrębniono 

48 szt. stanowisk postojowych dla samochodów 

osobowych, w tym 5 stanowisk dla samocho-

dów używanych przez osoby niepełnosprawne. 

Powstały parking został zaprojektowany 

w sposób zapewniający zastosowanie ruchu 

okrężnego, zapewniającego odpowiedni dostęp 

z przyległej drogi powiatowej oraz rozwiązał 

problemy parkowania w miejscowości Cieklin. 
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Dębowiec

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 13.10.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
884 656,81 zł

Wysokość dofinansowania:
328 350,00 zł

Przebudowa płyty rynku w Dębowcu

W ramach zrealizowanej operacji przeprowa-

dzono kompleksową przebudowę Placu Rynku 

w miejscowości Dębowiec wraz z poprawieniem 

jego wartości użytkowych i nadaniem mu wyraź-

nego charakteru rekreacyjnego. Przebudowa 

Płyty Rynku w Dębowcu miała na celu rewitaliza-

cję przestrzeni publicznej centrum miejscowo-

ści i jest podporządkowana idei przekształcania 

zaniedbanego placu w atrakcyjne i funkcjonalne 

centrum miejskie, stanowiąc istotny kierunek 

dla rozwoju całej miejscowości i poprawy życia 

mieszkańców. Generalnym założeniem organi-

zacji przestrzennej placu była realizacja przewi-

dzianych dla niego funkcji, a mianowicie; jako re-

prezentacyjnego placu miejskiego z pomnikiem 

„Adama Mickiewicza” oraz jako przestrzeni 

publicznej zapewniającej możliwość codziennej 

rekreacji, kontaktów i spotkań na wolnym po-

wietrzu mieszkańcom i turystą oraz organizacja 

imprez artystycznych/kulturalnych.     
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Jasło

Okres realizacji operacji:
17.03.2010 r. – 30.09.2011 r.

Całkowity koszt operacji:
249 064,00 zł

Wysokość dofinansowania:
153 435,00 zł

Remont i przebudowa ze zmianą użyt-
kowania budynku byłej szkoły w Chrzą-
stówce na budynek rekreacyjno-sporto-
wy + pochylnia dla niepełnosprawnych 
przy budynku.

Realizacja operacji przyczyniła się do stworzenia 

nowego rodzaju usług związanych z rekreacją 

i sportem. Postał obiekt, w którym znajduję się 

siłownia wraz z urządzeniami do poprawy spraw-

ności fizycznej i poprawy sylwetki. Siłownia może 

posłużyć również grupom sportowym przygo-

towującym się do rozgrywek zorganizowanych. 

Obiekty jest ogólnodostępny i bezpłatny. W ra-

mach prac wykonano: instalację wodno-kanali-

zacyjną, instalację centralnego ogrzewania, in-

stalację gazową, instalację elektryczną, remont 

izolacji ścian, przebudowa kominów na dachu, 

wymiana pokrycia dachu, przebudowa pomiesz-

czeń na parterze, wykonanie tynków elewacji bu-

dynku, ocieplenie stropu nad parterem, budowa 

pochylni dla niepełnosprawnych.  
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka pod 

wezwaniem Świętego Marcina 

w Szebniach
Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 28.02.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
222 300,58 zł

Wysokość dofinansowania:
166 000,00 zł

Przebudowa ogrodzenia zabytkowe-
go Kościoła pod wezwaniem Świętego 
Marcina w Szebniach – cześć I

W wyniku realizacji projektu odbudowany obiekt 

otrzymał wygląd pierwotny. Zabezpieczono przy 

tym wartość historyczną i poznawczą a także 

zapobiegnięto zagrożeniu dla osób przebywają-

cych w pobliżu ze względów na bardzo zły stan 

techniczny ówczesnego ogrodzenia. Wykonano 

roboty budowlane polegające na przebudowie 

ogrodzenia zabytkowego Kościoła w Szebniach. 

Robotami objęto 102,36 mb. ogrodzenia wraz 

z czteroma słupami bramowymi. Zakres prac 

obejmował wykonanie ław fundamentowych, 

słupów, przęseł, wykonanie elementów drewnia-

nych w formie tralek, pokrycie dachem z klepek 

łupanych, zwieńczenie słupów bramowych ele-

mentami zdobionymi, tynkowanie przęseł i słu-

pów, malowanie przęseł i słupów oraz konser-

wacja elementów drewnianych. 
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Jasło

Okres realizacji operacji:
29.10.2010 r. – 29.11.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
509 262,78 zł

Wysokość dofinansowania:
249 000,00 zł

Budowa obiektów koncertowo-wysta-
wienniczych wraz z infrastrukturą to-
warzyszącą w Trzcinicy

Działanie umożliwiło rozwój tożsamości społecz-

ności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturo-

wego i specyfiki obszarów wiejskich. Operacja 

wpłynęła na wzrost atrakcyjności turystycznej 

miejscowości Trzcinica.

W ramach operacji wykonano:

1. Wybudowano scenę wraz z Gabonem i bu-

dynkiem zaplecza

2. Przebudowano garaże na sanitariaty

3. Wykonano zadaszenia z miejscami do siedze-

nia 

4. Wykonano parking i trakty pieszo-jezdne
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Kołaczyce

Okres realizacji operacji:
19.03.2010 r. – 28.12.2010 r.

Całkowity koszt operacji:
611 007,84 zł

Wysokość dofinansowania:
300 000,00 zł

Budowa ogólnodostępnych placów za-
baw na terenie Gminy Kołaczyce

W ramach operacji wybudowano 8 placów 

zabaw na terenie Gminy Kołaczyce, po jednym 

w każdej miejscowości: Kołaczyce, Nawsie Ko-

łaczyckie, Bieździedza, Bieździadka, Lublica, 

Sieklówka, Sowina. Budowa tych obiektów uży-

teczności publicznej przyczyniła się do poprawy 

jakości życia mieszkańców oraz rozwoju infra-

struktury związanej z wypoczynkiem, kulturą 

i turystyką. Place zabaw zostały wybudowane 

w centrum każdej miejscowości. Każdy obiekt 

posiada nawierzchnię żwirową o gr. 0,30 m 

i obejmuje plac zabaw z elementami zabawowo-

sprawnościowymi oraz małą architekturę. Ca-

łość została ogrodzona panelami systemowymi 

o wysokości 1,20 m.
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Parafia Rzymskokatolicka p.w. 

Matki Bożej Częstochowskiej 

w Lublicy

Okres realizacji operacji:
19.03.2010 r. – 28.12.2010 r.

Całkowity koszt operacji:
611 007,84 zł

Wysokość dofinansowania:
300 000,00 zł

Remont schodów zewnętrznych oraz 
utwardzenie gruntu na działce przy 
Kościele p.w. Matki Bożej Częstochow-
skiej w Lublicy

W ramach operacji utwardzono powierzchnie 

gruntu na działce nr 488/2 położonej w Lublicy 

oraz wyremontowano schody zewnętrzne przy 

kościele w Lublicy. Wykonano prace polegające 

na: 

 Wykonaniu korytowania wraz z transportem 

ziemi,

 Wykonaniu podbudowy z pospółki gr. 15 cm 

i klińca gr. 8 cm,

 Montażu obrzeży chodnikowych wym. 8x30 

cm (plac wejściowy),

 Wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej gr. 

8 cm na podsypce cementowo-piaskowej,

 Plantowaniu i rozścieleniu ziemi urodzajnej.

 Obłożeniu schodów zewnętrznych płytami 

granitowymi gr. 3 cm i 2 cm,

 Wykonaniu balustrad oraz poręczy schodo-

wych stalowych kutych.
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Kołaczyce

Okres realizacji operacji:
25.04.2014 r. – 04.09.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
611 007,84 zł

Wysokość dofinansowania:
153 149,00 zł

Budowa parkingu publicznego w Koła-
czycach

W wyniku realizacji operacji wybudowano ogól-

nodostępny, nieodpłatny parking publiczny 

w centrum Kołaczyc, w pobliżu Rynku i Kościoła. 

Poprzez budowę parkingu publicznego zagospo-

darowano przestrzeń publiczną, co przyczyniło 

się do wzrostu atrakcyjności turystycznej Koła-

czyc. W ramach prac związanych z budową par-

kingu publicznego wykonano:

 Roboty przygotowawcze

 Roboty ziemne 

 Roboty kanalizacyjne

 Podbudowę 

 Nawierzchnię 

 Roboty wykończeniowe
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Osiek Jasielski

Okres realizacji operacji:
09.02.2010 r. – 11.08.2011 r.

Całkowity koszt operacji:
677 034,53 zł

Wysokość dofinansowania:
300 000,00 zł

Budowa zespołu rekreacyjno-sportowe-
go w miejscowości Załęże

W wyniku realizacji operacji poprawiono warunki 

życia mieszkańców wsi Załęże w zakresie aktyw-

nego wypoczynku i możliwości uprawiania spor-

tu masowego poprzez stworzenie infrastruktury 

sportowo-rekreacyjnej. 

W ramach powstałego zespołu sportowo-rekre-

acyjnego wybudowano:

 Boisko do piłki nożnej

 Boisko do siatkówki i koszykówki

 Kort tenisowy

 Ogrodzenie
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Osiek Jasielski

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 21.06.2012 r.

Całkowity koszt operacji:
78 973,59 zł

Wysokość dofinansowania:
51 364,00 zł

Budowa chodnika oraz parkingu w miej-
scowości Załęże

W wyniku realizacji operacji wybudowano chod-

nik oraz plac parkingowy w miejscowości Za-

łęże, który posłużył podniesieniu atrakcyjności 

turystycznej terenu, podwyższył bezpieczeństwo 

mieszkańców oraz zaspokoił ich potrzeby spo-

łeczne, wpłynął również na podniesienie walo-

rów estetycznych miejscowości Załęże. Opera-

cja wpłynęła na rozwój infrastruktury przyległej 

do obiektu sportowo-rekreacyjnego pełniącego 

funkcję turystyczne, rekreacyjne, sportowe 

i społeczne. 
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Osiek Jasielski

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 07.11.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
308 715,60 zł

Wysokość dofinansowania:
175 265,00 zł

Budowa altany w miejscowości Mru-
kowa, zagospodarowanie terenu spor-
towo-rekreacyjnego w miejscowości 
Samoklęski oraz placu przy Domu Lu-
dowym w Mrukowej

Operacja wypłynęła na rozwój infrastruktury 

pełniącej funkcje turystyczne, rekreacyjne oraz 

społeczno-kulturalne, przyczyniła się do podnie-

sienia atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej 

regionu, a także podniosła walory estetyczne. 

W wyniku realizacji operacji wykonano:

 budowę drewnianej altany w miejscowości 

Mrukowa wraz z wyposażeniem w stoły i ław-

ki

 zagospodarowanie terenu sportowo-rekrea-

cyjnego w miejscowości Samoklęski obejmu-

jące ogrodzenie placu, wyposażenie w bramki 

do piłki nożnej, piłko chwyty, kabiny dla zawod-

ników oraz trybuny. Wyrównano nawierzch-

nię placu oraz nawierzchnię z kostki brukowej 

oraz żwiru.

 zagospodarowanie placu przy Domu Ludo-

wym w Mrukowej obejmujące wykonanie na-

wierzchni asfaltowej.
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Tarnowiec

Okres realizacji operacji:
09.02.2010 r. – 30.12.2010 r.

Całkowity koszt operacji:
318 575,73 zł

Wysokość dofinansowania:
193 157,50 zł

Remont placów postojowych wraz 
z przyległymi chodnikami – centrum 
Tarnowca

Zrealizowana operacja polegała na remoncie 

placów postojowych oraz przyległych chodników 

w miejscowościach: Tarnowiec, Łajsce i Nowy 

Glinik, co przyczyniło się do poprawy jakości ży-

cia mieszkańców i zwiększyło atrakcyjność tury-

styczną w/w miejscowości.

W ramach operacji wykonano:

 plac postojowy na działce nr 710/1 w Tar-

nowcu,

 plac postojowy wraz z istniejącymi elementa-

mi infrastruktury technicznej i małej architek-

tury w centrum Tarnowca na działce 712/3 

i 714,

 plac postojowy na działce 1252, 1250 w No-

wym Gliniku,

 plac postojowy na działce nr 732 w Łaj-

scach. 
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gmina Tarnowiec

Okres realizacji operacji:
30.04.2014 r. – 29.08.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
106 998,56 zł

Wysokość dofinansowania:
69 592,00 zł

Budowa oświetlenia drogowego w Tar-
nowcu „Pod Lipami”

W ramach realizacji operacji wykonano roboty 

polegające na budowie oświetlenia ulicznego 

oraz wykonano dokumentację techniczną. Ope-

racja w sposób bezpośredni przyczyniła się do 

poprawy bezpieczeństwa osobistego mieszkań-

ców jak i ruchu pojazdów na drogach. Lepsze 

warunki oświetlenia przejść dla pieszych, rejo-

nów przystanków autobusowych, szkoły i innych 

obiektów publicznych to poprawa warunków 

bezpieczeństwa i jednocześnie komfortu wi-

dzenia wszystkich uczestników ruchu. Operacja 

przyczyniła się także do polepszenia estetyki 

miejscowości Tarnowiec i jego obiektów, co spo-

wodowało zwiększenie atrakcyjności turystycz-

nej miasta.
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Działanie:
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury w Tar-

nowcu

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 22.12.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
68 487,40

Wysokość dofinansowania:
40 501,00

Modernizacja zadaszenia strefy wej-
ściowej, schodów zewnętrznych, po-
chylni przy Gminnym Ośrodku Kultury 
w Tarnowcu na dz. ew.709, 712/3

Operacja miała na celu poprawę życia miesz-

kańców na obszarach wiejskich oraz wzrost 

atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej Gminy 

Tarnowiec, poprzez modernizację Gminnego 

Ośrodka Kultury w Tarnowcu. Gminny Ośro-

dek Kultury jest miejscem spotkań wielu ludzi, 

miejscem gdzie organizuje się imprezy społecz-

no-kulturalne. Przebudowa Gminnego Ośrodka 

Kultury podniosła jakość świadczonych usług, 

co z kolei ma przełożenie na zwiększenie liczby 

odbiorców i uczestników przedsięwzięć kultural-

nych.  Zakres prac obejmował: roboty rozbiór-

kowe, roboty konstrukcyjne, roboty izolacyjne, 

roboty murarskie, wykonania konstrukcji dacho-

wych, kładzenie rynien, izolowanie dachu, kładze-

nie płytek, instalowania stolarki niemetalowej, 

wykonywanie tynków zewnętrznych. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Stowarzyszenie Kosynierów Pa-

rafii Cieklin

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 25.01.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
9 619,92 zł

Wysokość dofinansowania:
6 691,86 zł

Reaktywowanie, wspieranie, ochrona 
kultywowania tradycji Straży Wielka-
nocnej oraz uczestnictwa w uroczy-
stościach patriotycznych Oddziału Ko-
synierów

Celem projektu jest zachowanie dziedzictwa 

kulturowego, zaspokajanie potrzeb kulturalnych 

mieszkańców miejscowości Cieklin oraz regionu 

poprzez zakup kompletnych ubiorów dla kosy-

nierów z Cieklina oraz zapewnieniu warunków 

ich przechowywania, co umożliwia uczestni-

ctwo w różnych uroczystościach kulturalnych 

i patriotycznych. W skład kompletnych ubio-

rów kosynierów wchodzą: sukmany kosynierów 

(strój ludowy), dla zastępców dowódców, czapki 

– krakuski, buty z cholewką, szable, pasy dla za-

stępców dowódcy zespołu kosynierów. Poprzez 

zakup tych części ubiorów kosynierskich został 

wyposażony cały zastęp Kosynierów z Cieklina.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gmina Dębowiec

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 30.11.2012 r.

Całkowity koszt operacji:
33 942,11 zł

Wysokość dofinansowania:
21 207,17 zł

Dni Dębowca połączone z turniejem 
w piłkę nożną o Puchar Wójta 

Beneficjent zrealizował operację pn. Dni Dębow-

ca połączone z turniejem w piłkę nożną o Pu-

char Wójta. Cała zabawa rozpoczęła się turnie-

jem o godz. 8:00. Zwycięzcami turnieju została 

drużyna z Zarzecza, drugie miejsce przypadło 

dla drużyny z Łazów Dębowieckich natomiast 

trzecie miejsce zajęła drużyna z Dębowca. Po-

południowe atrakcje rozpoczął Pokaz Mody. 

Specjalnie dla najmłodszej publiczności na sce-

nie pojawił się teatr iluzji „Mefisto” z Krakowa, 

a zaraz po nim odbył się pokaz młodych Talen-

tów z Gminy Dębowiec. W godzinach wieczor-

nych zagrał zespół Huncfor z Lipinek, natomiast 

Gwiazdą Wieczoru był zespół Buenos Amigos 

grający przeboje muzyki latynoskiej. Część wi-

dowiskową zakończył występ Tancerzy Ognia 

Dragonica z Dębicy. Do późnych godzin nocnych 

gości bawił zespół muzyczny BLU SKY. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gmina Dębowiec

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 28.02.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
8 675,43 zł

Wysokość dofinansowania:
6 749,56 zł

W zdrowym ciele zdrowy duch – im-
prezy sportowo-rekreacyjne na terenie 
gminy Dębowiec

Operacja polegała na zorganizowaniu trzech 

imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkań-

ców Gminy Dębowiec. W czerwcu odbył się 

Rajd Rowerów Górskich w Foluszu. Następna 

impreza to Spartakiada Sołectw, która odbyła 

się w lipcu. Ostatnią imprezą był Turniej w piłkę 

nożną, który odbył się w sierpniu w Dębowcu. 

We wszystkich trzech imprezach uczestniczy-

ło ponad 1000 osób. Operacja przyczyniła się 

do poprawy rozwoju kulturalnego i sportowego 

wśród mieszkańców Gminy Dębowiec poprzez 

organizowanie imprez sportowo-kulturalnych, 

jednocześnie umożliwiając mieszkańcom gminy 

zdrowy tryb życia oraz integrację poprzez wyko-

rzystanie lokalnego dziedzictwa historycznego 

i przyrodniczego.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle 

z/s w Trzcinicy

Okres realizacji operacji:
29.02.2012 r. – 12.11.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
39 513,64 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru 
Karpat

IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru Kar-

pat odbył się 8 lipca 2013r. w miejscowości 

Trzcinica, w której odkryto osadę zwaną przez 

archeologów Karpacką Troją. Głównym organi-

zatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle 

z/s w Trzcinicy, który od 2008 roku zajmuje 

się kompleksowo jego organizacją. Festiwal jest 

przedsięwzięciem podjętym w celu ocalenia i 

podtrzymywania zanikających tradycji ludowych 

takich jak: rzemiosło, sztuka ludowa, kuchnia re-

gionalna, stroje i muzyka karpacka. 

Organizacja Festiwalu pomogła podjąć działania 

na rzecz zachowania i ochrony dziedzictwa kul-

turowego poprzez prezentowanie i promowanie 

folkloru lokalnego oraz folkloru innych regionów 

regionu karpackiego. Festiwal poszerza i roz-

wija współpracę międzynarodową w dziedzinie 

upowszechniania tradycji ludowych Euroregionu 

Karpackiego.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gmina Jasło

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 14.08.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
19 000,00 zł

Wysokość dofinansowania:
11 479,31 zł

Popularyzacja wizerunku Gminy Jasło 
poprzez odnowienie Szlaku Turystycz-
nego im. Konstytucji 3-Maja i wydanie 
okolicznościowego album

Operacja polegała na odtworzeniu szlaku tury-

stycznego imieniem Konstytucji 3-Maja. Upo-

rządkowano trasę szlaku poprzez usunięcie 

zakrzaczeń na ścieżce, oznakowano trasę tab-

licami informacyjnymi na początku i końcu tra-

sy oraz tablicami pamiątkowymi w miejscach 

szczegółowych. Odnowiono oznakowanie trasy 

za pomocą pomalowania znaków, uzupełniono 

znaki za pomocą strzałek.

Ponadto w ramach operacji został opracowany 

i wydany album (500szt.) zawierający informa-

cje o odnowionej trasie, promujący wszystkie 

miejscowości i zabytki oraz miejsca szczególne 

dla całej gminy Jasło. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Fundacja Hipoterapii 

i Jeździectwa

Okres realizacji operacji:
24.02.2012 r. – 25.10.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
36 912,00 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

Organizacja warsztatów nauki jazdy 
konnej oraz rajdu konnego po terenach 
LGD Nowa Galicja

W ramach operacji zorganizowano pobyt w go-

spodarstwie agroturystycznym prowadzącym 

hodowlę koników polskich dla 15 grup dzieci, 

młodzieży i dorosłych z terenu LGD. W ramach 

pobytu w gospodarstwie agroturystycznym od-

były się prelekcję dotyczące wartości ekologicz-

nych konika polskiego, walorów przyrodniczych 

i gospodarczych konika polskiego, właściwych za-

chowań pro-ekologicznych ludzi przebywających 

w środowisku naturalnym. Następnie uczestnicy 

otrzymali możliwość przejechania się konno. Po-

byt zakończył się paleniem ogniska oraz posił-

kiem. Z uczestników pobytu, jak również z osób 

z terenu LGD została wyłoniona grupa 24 osób, 

dla których został zorganizowany kurs nauki jaz-

dy konnej trwający 15 godzin na osobę. 



Dobre praktyki

24

Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury 

w Kołaczycach

Okres realizacji operacji:
19.02.2012 r. – 16.04.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
41 974,61 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

V Podkarpackie Miodobranie – „Wina 
i Miody Łączą Narody”

Operacja polegała na zorganizowaniu dwudnio-

wej imprezy kulturalnej pr. V Podkarpackie Mio-

dobranie – „Wina i Miody łączą narody” w dn. 

30.06-01.07.2012r. na stadionie sportowym 

Ostoja w Kołaczycach. Sobotnia część imprezy 

rozpoczęła się o godz. 17.00 wymianą doświad-

czeń polsko-węgierskich pszczelarzy i winiarzy 

oraz tematyczną konferencją naukową. Nie-

dzielną część o godz. 14.00 otworzyły atrakcje 

i zabawy dla najmłodszych, nastąpiło powitanie 

gości, odbyły się wystawy sprzętu oraz produk-

tów pszczelich, degustacja win, pokazy ginących 

zawodów, występy lokalnych kapeli ludowych, ze-

społu z Węgier, zwycięscy „Szansy na sukces”, 

rapera DPD, zespołu TEQUILA, zespołu Baciary. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gmina Kołaczyce

Okres realizacji operacji:
19.02.2012 r. – 16.04.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
41 974,61 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

Renowacja konserwatorska zabytko-
wej kapliczki na Rynku 
w Kołaczycach

W ramach operacji wykonano prace badawcze, 

przygotowawcze z wykonaniem nowego posado-

wienia oraz kompleksową konserwacją figurki 

Maryi i polichromowanego nieboskłonu. Następ-

nie wykonano montaż elementów kapliczki wraz 

z rekonstrukcją, zadaszenie oraz ich odsolenie, 

uzupełniono ubytki i wzmocniono strukturę. 

Szczegółowy zakres prac obejmował: odsalanie 

detali kamiennych, montaż elementów kapliczki 

na zaprawie mineralnej i kotwach przy zastoso-

waniu ciężkiego sprzętu, odtworzenie zadasze-

nia kapliczki – impregnowanie konstrukcji oraz 

nowe pokrycie z blachy mosiężnej, uzupełnienie 

ubytków i rekon-

strukcja detali ma-

sami mineralnymi 

oraz założenie no-

wej spoiny na całym 

obiekcie, komplek-

sowa konserwacja 

kutych detali tj. 

krzyż wieńczący 

oraz ogrodzenie, 

wzmacnianie struk-

turalne i uzupeł-

nienie kolorystyki 

obiektu. Realizacja 

operacji wydatnie 

przyczyniła się do 

podniesienie atrak-

cyjności turystycz-

nej Kołaczyc oraz 

podniosła ich este-

tykę.  
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Parafia Rzymsko – Katolicka 

pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 15.04.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
85 000,00 zł

Wysokość dofinansowania:
50 000,00 zł

Konserwacja oraz renowacja ołtarza 
bocznego Świętego Józefa, gotyckie-
go kościoła parafii rzymsko-katolickiej 
pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy

Przedmiotem operacji była konserwacja oraz 

renowacja zabytku wpisanego do ewiden-

cji zabytków ruchomych nr rejestru B-260 

z 28.10.2008. W ramach operacji wykonano:

  1. demontaż oraz oczyszczenie,

  2. impregnacja,

  3. dezynsekcja,

  4. klejenie spękań i uzupełnienie elementów 

snycerskich,

  5. montaż,

  6. uzupełnienie zaprawy,

  7. usunięcie przemalowań i wtórnych przezło-

ceń,

  8. złocenie i srebrzenie,

  9. punktowanie i zabezpieczenie struktury,

10. dokumentację.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury 

w Osieku Jasielskim 

Okres realizacji operacji:
24.06.2011 r. – 19.10.2012 r.

Całkowity koszt operacji:
45 850,91 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

Organizacja imprezy kulturalno-rozryw-
kowej „Dni Osieka 2011”

W dniu 17 lipca 2011 roku na płycie stadionu 

sportowego w Osieku Jasielskim została zor-

ganizowana impreza kulturalno – rozrywkowa 

pn. ,,Dni Osieka 2011”. Jej cześć artystyczna 

objęła występy: zespołu wokalno-instrumen-

talnego ,,OSCAR”, kapeli ,,Baciary”, zespołu An 

Dreo&Karina oraz ,,Biesiady Polskiej Disco 

Full”. Całość imprezy została poprowadzona 

przez konferansjera. Punktem kulminacyjnym 

był pokaz sztucznych ogni. Ważnym elementem 

przedsięwzięcia była część organizacyjna impre-

zy, w której zawarto: wynajęcie sceny, aparatury 

nagłośnieniowej i oświetleniowej, zapewnienie 

ochrony fizycznej oraz toalet. Grupą docelową 

były: dzieci i młodzież, dorośli oraz osoby star-

sze. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Danuta Bilska

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 29.10.2012 r.

Całkowity koszt operacji:
40 113,71 zł

Wysokość dofinansowania:
25 000,00 zł

Remont i modernizacja gospodarstwa 
agroturystycznego

Operacja polegała na wyposażeniu istniejących 

pomieszczeń w gospodarstwie agroturystycz-

nym oraz wzbogaceniu jego oferty. W ramach 

zrealizowanej operacji wykonano:

 remont łazienki 

 wykonanie sauny

 wyposażenie pokoi gościnnych

 wybudowanie altany ogrodowej oraz grilowę-

dzarni

 zakup lodówko-zamrażarki

 zakup mebli ogrodowych

 zakup rowerów 3 szt.

 zakup drzwi wewnętrznych 6 szt.

 zakup telewizora.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Wspólnota Rolno-Leśna wsi 

Czekaj

Okres realizacji operacji:
30.06.2011 r. – 09.12.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
31 110,23 zł

Wysokość dofinansowania:
21 777,16 zł

Remont kapliczki i muru ogrodzeniowe-
go przy kapliczce 
w Czekaju

Operacja miała na celu remont kapliczki znaj-

dującej się w miejscowości Czekaj. Kapliczka 

została wybudowana w 1870 roku przez miesz-

kańców miejscowości i stanowi w lokalnej skali 

unikalny obiekt o ciekawych rozwiązaniach ar-

chitektonicznych i konstrukcyjnych. Z uwagi na 

walory i wartość historyczną kapliczka została 

wpisana do ewidencji zabytków Gminy Osiek 

Jasielski. Jest ona odwiedzana nie tylko przez 

mieszkańców gminy, ale także przez turystów 

przebywających w rejonie. Poprawa stanu tech-

nicznego obiektu i jego otoczenia zapewniła nie 

tylko estetyczny wygląd, ale także wpłynęła na 

jego trwałość i bezpieczeństwo. W ramach pro-

jektu wykonano: rozbiórkę betonowego muru 

i ław ogrodzenia, rozbiórkę pokrycia dachowego, 

odbicie tynków wewnętrznych, nowe ławy funda-

mentowe, nowy mur ogrodzeniowy z kamienia 

granitowego, nowe pokrycie dachowe z blachy 

cynkowej oraz wiele innych prac.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gmina Tarnowiec

Okres realizacji operacji:
29.02.2012 r. – 02.04.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
30 546,10 zł

Wysokość dofinansowania:
14 042,00 zł

Budowa altany w miejscowości Tarno-
wiec

Operacja polegała na budowie obiektu małej 

architektury turystycznej – altany opartej na 

rzucie ośmioboku w wymiarach 220 cm i po-

wierzchni zabudowy 25m². Wewnątrz altany 

zaprojektowano murowane palenisko obłożone 

kamieniem układanym na zaprawie klejowej, ela-

stycznej, mrozoodpornej. W części centralnej 

znajduje się grill żeliwny ustawiony na trójnogu. 

Elementami wyposażenia altany są wbudowane 

siedziska oraz ławy ze stołami. Posadzka altany 

wykonana jest z kamienia ciosanego układnego 

luźno na podsypce cementowej. Pokrycie dacho-

we wykonano z gontu bitumicznego w kolorze 

brązowym. Wybudowana altana jest jednym 

z elementów ścieżki edukacyjno-przyrodniczej 

na terenie parku szkolnego oraz znajduje się 

w centrum miejscowości Tarnowiec. 
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Maria Kotulak

Okres realizacji operacji:
29.02.2012 r. – 31.07.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
31 123,66 zł

Wysokość dofinansowania:
17 804,95 zł

Zakup wyposażenia, budowa altany, 
montaż solarów dla potrzeb gospodar-
stwa agroturystycznego

Zrealizowana operacja polegała na modernizacji 

strefy mieszkalno-wypoczynkowej gospodarstwa 

agroturystycznego. W ramach dofinansowania 

zostały zakupione meble do trzech pokojów goś-

cinnych oraz łazienki, wybudowano altanę oraz 

grill, na altanie zamontowano solary ogrzewają-

ce wodę oraz ułożono podłogę na tarasie deską 

tarasową. Całość zakupionego sprzętu oraz do-

konanych modernizacji ma posłużyć podniesie-

niu komfortu wypoczynku oraz spędzaniu wolne-

go czasu. Realizacja operacji przyczyniła się do 

podniesienia zintegrowanej oferty turystycznej, 

łączącej potencjał rozwojowy obszaru w postaci 

bogactwa przyrodniczego, historii i tradycji tego 

regionu.
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Działanie:
Małe projekty

Beneficjent:
Gminny Ośrodek Kultury 

w Tarnowcu

Okres realizacji operacji:
30.04.2013 r. – 30.04.2014 r.

Całkowity koszt operacji:
59 374,00 zł

Wysokość dofinansowania:
45 077,80 zł

Organizacja imprezy kulturalno-rozryw-
kowej pn. „Festiwal Smaków Regional-
nych”

Operacja pt. Organizacja imprezy kulturalno-roz-

rywkowej pn. „Festiwal Smaków Regionalnych” 

zrealizowana została 24 sierpnia 2014 roku 

na Stadionie sportowym w Tarnowcu i polegała 

na przeprowadzeniu ogólnodostępnej bezpłat-

nej imprezy kulturalno-rozrywkowej promującej 

lokalne tradycje. Projekt był realizowany przy 

udziale wielu grup społecznych, takich jak Koła 

Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożar-

ne, Szkoły oraz lokalni twórcy ludowi. Operacja 

wpłynęła na promocję lokalnych walorów kul-

turowych związanych z lokalnymi twórcami, 

artystami ludowymi, rękodzielnikami, kapelami 

ludowymi i tradycjami kulinarnymi regionu. Po-

budzenie społeczności lokalnej do uczestnictwa 

w imprezie było możliwe dzięki bogatemu pro-

gramowi obejmującemu różne atrakcje dla 

wszystkich grup wiekowych.
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Działanie:
Różnicowanie w kierunku 

działalności nierolniczej

Beneficjent:
Łukasz Łuszcz

Okres realizacji operacji:
02.10.2012 r. – 07.11.2013 r.

Całkowity koszt operacji:
107 650,00 zł

Wysokość dofinansowania:
83 825,00 zł

Zakup nowych maszyn rolniczych celem 
rozszerzenia działalności usługowej

Potrzeby lokalnych gospodarstw rolnych otwarły 

możliwości rozszerzenia działalności i uzyskania 

dodatkowego źródła dochodu, jakim jest świad-

czenie usług rolnych polegających na zgraby-

waniu i prasowaniu słomy, siana, sianokiszonki. 

Do prowadzenia w/w usług niezbędny był zakup 

nowych maszyn rolniczych, związanych bezpo-

średnio z poszczególnymi pracami, co pozwala 

na świadczenie wysokiej jakości i terminowych 

usług. Realizacja operacji przyczyniła się do po-

prawy jakości życia mieszkańców obszaru LGD 

poprzez rozszerzenie usług wspomagających 

produkcję roślinną. Zakupiono:

1. prasę zwijającą

2. zgrabiarkę karuzelową.
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Działanie:
Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

Beneficjent:
DĘB-MAR Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Okres realizacji operacji:
09.05.2011 r. – 14.01.2015 r.

Całkowity koszt operacji:
183 360,00 zł

Wysokość dofinansowania:
91 680,00 zł

Utworzenie lokalu gastronomicznego 
na ciekawym obszarze turystycznym

Operacja polegała na utworzeniu lokalu gastro-

nomicznego na działce, która znajduję się w bar-

dzo atrakcyjnym terenie miejscowości Dębowiec 

w pobliżu obiektu, który ma charakter turystycz-

ny i wypoczynkowy. Jest to teren położony przy 

stawie i w pobliżu rzeki. Działalność sprowadza 

się do przygotowywania posiłków z ryb oraz 

serwowaniu innych posiłków. Prowadzona dzia-

łalność jest uzupełnieniem dla obiektu zlokalizo-

wanego na tym samym obszarze przeznaczo-

nego do odpoczynku i czasowego zamieszkania 

turystów. Budynek został dopasowany do cha-

rakteru prowadzonej działalności oraz został 

odpowiednio wyposażony. Zagospodarowano 

również najbliższe otocznie obiektu.
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Działanie:
Wdrażanie projektów współpracy

Beneficjenci:

Stowarzyszenie pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja

Stowarzyszenie Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia Brzozowska”

Lokalna Grupa Działania 

„Zielone Bieszczady” 

Całkowity koszt operacji:
432 494,20 zł

Nordic Walking Park Południe Podkar-
pacia

Operacja doprowadziła do wzrostu atrakcyjno-

ści turystycznej obszarów partnerskich LGD 

poprzez utworzenie 16 certyfikowanych parków 

Nordic Walking oraz wspólną promocję walo-

rów turystycznych i przyrodniczo-kulturowych. 

W wyniku realizacji operacji udostępniono około 

490 km tras Nordic Walking, które przyczyniły 

się do rozwoju infrastruktury turystycznej, rekre-

acyjnej i sportowej na terenie partnerskich LGD.   

Operacja pozwoliła na aktywizację społeczności 

lokalnych poprzez propagowanie aktywnego wy-

poczynku oraz organizacje imprezy promocyjnej 

inaugurującej otwarcie tras. Na terenie Stowa-

rzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Ga-

licja zostało udostępnionych 5 Nordic Walking 

Parków, po jednym w każdej z gmin członkow-

skich. W ramach projektu utworzono stronę 

internetową (www.nwppp.pl), na której można 

znaleźć więcej informacji. 
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Działanie:
Nabywanie umiejętności 

i aktywizacja

Beneficjent:
Stowarzyszenie pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja

Całkowity koszt operacji:
35 425,15 zł

Liderzy są wśród Nas

3 lipca 2011 r. na stadionie w Tarnowcu odby-

ła się impreza plenerowa pt. „Liderzy są wśród 

Nas” zorganizowana przez Stowarzyszenie pn. 

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja. Celem 

imprezy plenerowej w Tarnowcu było promowa-

nie działań Stowarzyszenia Nowa Galicja oraz 

prezentacja lokalnych twórców, rzemieślników, 

rolników, kół gospodyń wiejskich, pszczelarzy 

i winiarzy z terenu gmin wchodzących w skład 

LGD. Każdy mieszkaniec mógł znaleźć coś dla 

siebie- zaplanowano różne atrakcje, konkursy, 

gry i zabawy dla najmłodszych oraz liczne kon-

kursy dla wystawców.
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Działanie:
Nabywanie umiejętności 

i aktywizacja

Beneficjent:
Stowarzyszenie pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja

Całkowity koszt operacji:
34 692,00 zł

Wydanie albumu promującego LGD 
Nowa Galicja „Przyroda i dziedzictwo 
Nowa Galicja nad górną Wisłoką”

Celem wydania publikacji jest promocja obszaru 

LGD poprzez przedstawienie ciekawych i pięk-

nych miejsc, zabytków historycznych, przyrodni-

czych i turystycznych. Album stanowi źródło in-

formacji o obszarze LGD Nowa Galicja oraz jest 

to pierwsza tego typu publikacja wydana przez 

LGD. Album skierowany jest do szerokiej grupy 

odbiorców o zasięgu zarówno regionalnym, kra-

jowym jak i zagranicznym. Publikacja jest rów-

nież dostępna w formie elektronicznej na stro-

nie internetowej LGD (www.nowagalicja.itl.pl)
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Działanie:
Nabywanie umiejętności 

i aktywizacja

Beneficjent:
Stowarzyszenie pn. Lokalna 

Grupa Działania Nowa Galicja

Całkowity koszt operacji:
58 950,00 zł

Imprezy promujące zdrowy styl życia 
„Rajd Nordic Walking”

W październiku 2014 r. odbył się cykl rajdów 

Nordic Waliking organizowanych przez Stowa-

rzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Ga-

licja w gminach członkowskich LGD. Na każdym 

z rajdów odbyło się uroczyste wręczenie certy-

fikatów tras Nordic Walking wydanych przez 

Polską Federację Nordic Walking. Na uczestni-

ków rajdu po wspólnym pokonaniu trasy czekały 

atrakcyjne nagrody oraz poczęstunek. Łączna 

liczba uczestników rajdów wyniosła 325 osób. 

Rajdy, oprócz popularyzacji Nordic Walking 

i zdrowego stylu życia, były doskonałą okazją do 

promowania poszczególnych gmin członkow-

skich oraz Lokalnej Grupy Działania.



Kołaczyce, 2015

39

Wykaz przykładowych operacji zrealizowanych w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 na terenie Stowarzyszenia pn. Lokal-
na Grupa Działania Nowa Galicja

Działanie Beneficjent Tytuł operacji Strona

Odnowa i rozwój wsi Gmina Dębowiec

Budowa parkingu samochodowego przy budynku 

Domu Ludowego w Woli Cieklińskiej oraz 

wyposażenie placów zabaw w miejscowości: 

Majscowa, Duląbka, Folusz, Łazy Dębowieckie

03

Odnowa i rozwój wsi Gmina Dębowiec

Budowa parkingu samochodowego o nawierzchni 

utwardzonej na terenie działki nr ew. 3384/6 

w miejscowości Cieklin

04

Odnowa i rozwój wsi Gmina Dębowiec Przebudowa płyty rynku w Dębowcu 05

Odnowa i rozwój wsi Gmina Jasło

Remont i przebudowa ze zmianą użytkowania 

budynku byłej szkoły w Chrząstówce na budynek 

rekreacyjno-sportowy 

+ pochylnia dla niepełnosprawnych przy budynku.

06

Odnowa i rozwój wsi

Parafia 

Rzymskokatolicka pod 

wezwaniem Świętego 

Marcina w Szebniach

Przebudowa ogrodzenia zabytkowego Kościoła pod 

wezwaniem Świętego Marcina w Szebniach – cześć I
07

Odnowa i rozwój wsi Gmina Jasło
Budowa obiektów koncertowo-wystawienniczych wraz 

z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcinicy
08

Odnowa i rozwój wsi Gmina Kołaczyce
Budowa ogólnodostępnych placów zabaw na terenie 

Gminy Kołaczyce
09

Odnowa i rozwój wsi

Parafia 

Rzymskokatolicka 

p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej w 

Lublicy

Remont schodów zewnętrznych oraz utwardzenie 

gruntu na działce przy Kościele p.w. Matki Bożej 

Częstochowskiej 

w Lublicy

10

Odnowa i rozwój wsi Gmina Kołaczyce Budowa parkingu publicznego w Kołaczycach 11

Odnowa i rozwój wsi Gmina Osiek Jasielski
Budowa zespołu rekreacyjno-sportowego w 

miejscowości Załęże
12

Odnowa i rozwój wsi Gmina Osiek Jasielski
Budowa chodnika oraz parkingu w miejscowości 

Załęże
13

Odnowa i rozwój wsi Gmina Osiek Jasielski

Budowa altany w miejscowości Mrukowa, 

zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 

w miejscowości Samoklęski oraz placu przy Domu 

Ludowym w Mrukowej

14

Odnowa i rozwój wsi Gmina Tarnowiec
Remont placów postojowych wraz z przyległymi 

chodnikami – centrum Tarnowca
15

Odnowa i rozwój wsi Gmina Tarnowiec
Budowa oświetlenia drogowego w Tarnowcu „Pod 

Lipami”
16

Odnowa i rozwój wsi

Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Tarnowcu

Modernizacja zadaszenia strefy wejściowej, schodów 

zewnętrznych, pochylni przy Gminnym Ośrodku 

Kultury 

w Tarnowcu na dz. ew.709, 712/3

17

Małe projekty

Stowarzyszenie 

Kosynierów Parafii 

Cieklin

Reaktywowanie, wspieranie, ochrona kultywowania 

tradycji Straży Wielkanocnej oraz uczestnictwa w 

uroczystościach patriotycznych Oddziału Kosynierów

18

Małe projekty Gmina Dębowiec
Dni Dębowca połączone z turniejem w piłkę nożną o 

Puchar Wójta
19

Małe projekty Gmina Dębowiec
W zdrowym ciele zdrowy duch – imprezy sportowo-

rekreacyjne na terenie gminy Dębowiec
20
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Małe projekty

Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Jaśle z/s w 

Trzcinicy

IX Międzynarodowy Festiwal Folkloru Karpat 21

Małe projekty Gmina Jasło

Popularyzacja wizerunku Gminy Jasło poprzez 

odnowienie Szlaku Turystycznego im. Konstytucji 

3-Maja i wydanie okolicznościowego albumu

22

Małe projekty
Fundacja Hipoterapii 

i Jeździectwa

Organizacja warsztatów nauki jazdy konnej oraz rajdu 

konnego po terenach LGD Nowa Galicja
23

Małe projekty

Małe projekty

Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Kołaczycach

Gmina Kołaczyce

V Podkarpackie Miodobranie – „Wina i Miody Łączą 

Narody”

Renowacja konserwatorska zabytkowej kapliczki na 

Rynku 

w Kołaczycach

24

25

Małe projekty
Parafia Rzymsko 

– Katolicka pw. Świętej 

Trójcy w Bieździedzy

Konserwacja oraz renowacja ołtarza bocznego 

Świętego Józefa, gotyckiego kościoła parafii rzymsko-

katolickiej pw. Świętej Trójcy w Bieździedzy

26

Małe projekty
Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Osieku Jasielskim

Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej „Dni 

Osieka 2011”
27

Małe projekty Danuta Bilska
Remont i modernizacja gospodarstwa 

agroturystycznego
28

Małe projekty
Wspólnota Rolno-

Leśna wsi Czekaj

Remont kapliczki i muru ogrodzeniowego przy 

kapliczce 

w Czekaju

29

Małe projekty Gmina Tarnowiec Budowa altany w miejscowości Tarnowiec 30

Małe projekty Maria Kotulak
Zakup wyposażenia, budowa altany, montaż solarów 

dla potrzeb gospodarstwa agroturystycznego
31

Małe projekty

Gminny Ośrodek 

Kultury 

w Tarnowcu

Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej pn. 

„Festiwal Smaków Regionalnych” 32

Różnicowanie w 

kierunku działalności 

nierolniczej

Łukasz Łuszcz
Zakup nowych maszyn rolniczych celem rozszerzenia 

działalności usługowej
33

Tworzenie i rozwój 

mikroprzedsiębiorstw

DĘB-MAR Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością

Utworzenie lokalu gastronomicznego na ciekawym 

obszarze turystycznym
34

Wdrażanie projektów 

współpracy

Stowarzyszenie 

Pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja

Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania „Ziemia 

Brzozowska”

Lokalna Grupa 

Działania „Zielone 

Bieszczady”

Nordic Walking Park Południe Podkarpacia 35

Nabywanie 

umiejętności 

i aktywizacja

Stowarzyszenie 

pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja

Liderzy są wśród Nas 36

Nabywanie 

umiejętności 

i aktywizacja

Stowarzyszenie 

pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja

Wydanie albumu promującego LGD Nowa Galicja 

„Przyroda

 i dziedzictwo Nowa Galicja nad górną Wisłoką”

37

Nabywanie 

umiejętności 

i aktywizacja

Stowarzyszenie 

pn. Lokalna Grupa 

Działania Nowa Galicja

Imprezy promujące zdrowy styl życia „Rajd Nordic 

Walking” 38
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