
  

 
 
 
 
 

 

 

Lista ofert złożonych w ramach Lokalnego Konkursu 

Grantowego „Działaj Lokalnie” 2022 

odrzuconych w wyniku oceny formalnej 

 

Lp.  

 

Nazwa projektu Wnioskodawca  Uzasadnienie  

1.  Kino nocą Stowarzyszenie RAZEM Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

2.  Ekologia na co dzień Koło gospodyń wiejskich 

Zalesianki w Bronowie Zalesiu 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

3.  "Z nadzieją w 

przyszłość" 

Fundacja Miasto-Państwo Podmiot nieuprawniony do 

udziału w Konkursie -  

organizacja w Płocka 

4.  Wracamy po zdrowie i 

radość  

SKF KS Sparta Miszewo Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

5.  Odbudujmy nasze 

więzi  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Nagórkach Dobrskich 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie” która nie była 

przedmiotem konkursu" 

6.  Zakup klimatyzacji w 

celu poprawy 

warunków do 

prowadzenia zajęć i 

spotkań różnych 

środowisk.  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Drobinie 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

7.  "Z ekologią od 

najmłodszych lat"  

Grupa: Eko Duszki Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

8.  Senior w obiektywie  Samodzielne Koło Terenowe nr 

168 Społecznego Towarzystwa 

Oświatowego w Małej Wsi 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 



  

 
 
 
 
 

 

9.  MŁODZIEŻOWY SKWER 

W NOWYCH ŁUBKACH  

KLUB SPORTOWY "ROZWÓJ" 

NOWE ŁUBKI 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

10.  Zakup sprzętu AGD w 

celu poprawy 

prowadzenia spotkań 

integracyjnych 

mieszkańców różnych 

środowisk.  

Ochotnicza Straż Pożarna w 

Chudzynie 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

11.  Tenis stołowy, speedball 

i edukacja zdrowotna 

dla rodzin z Gminy 

Staroźreby  

Stowarzyszenie "Szkoła Górą" brak wymaganego min. 5 % 

wkładu finansowego 

12.  "OSP WROGOCIN- 

inspirujemy, działamy 

klimatyzację 

zakładamy poprawy 

warunków integracji 

społecznej s 

Ochotnicza Straż Pożarna we 

Wrogocinie 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

13.  Strój - wizytówka 

zespołu 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Staroźrebach 

Projekt złożony w ramach 

ścieżki pn. "Działaj lokalnie i 

ekologicznie”, która nie była 

przedmiotem konkursu" 

14.  Młodzieżowe 

Warsztaty 

Dziennikarskie  

  

Grupa: Koło Przyjciół Biblioteki 

w Wyszogrodzie  

Działania zaplanowano na okres 

krótszy niż  3 m-ce 

15.  Akademia rozwoju 

kobiet  

 

Grupa: Kobiety w Centrum 

Mazowsze Północ 

brak wymaganego min. 5 % 

wkładu finansowego 

 

 


