
SPRAWOZDANIE
ZA ROK 2020
PROMOCJA

SPORT
KULTURA



W sposób ciągły, mimo pandemii, prowadziliśmy
działania mające na celu wypromowanie jak
najlepszego wizerunku Powiatu Międzychodzkiego
oraz marki Kraina 100 Jezior wspierając
jednocześnie lokalne grupy działania, organizacje,
stowarzyszenia oraz ich inicjatywy.

PROMOCJA



Obchody 100. rocznicy przyłączenia
Międzychodu do Macierzy



Biała Sobota  
Obchody 100-lecia Nadleśnictwa
Międzychód i nadanie sztandaru
Akcja charytatywna pomocy
powodzianom     
Działalności WTZ w Kwilczu    
Akcji „Widzialna Ręka”  
Inicjatywy „Kwileckie Kolędziołki”

wspieranie inicjatyw
i organizacja wydarzeń m.in.:



"Wielki Almanach Powstańców
Wielkopolskich"  
"W cichą noc"  
"Kwilecke Kolędziołki"

 wsparcie wydawnictw m.in:



inwentaryzacja szlaków rowerowych na
terenie powiatu międzychodzkiego oraz
wytyczenie dwóch nowych powiatowych
tras rowerowych i ich wizualizacja

Konferencja branżowa pt. „Plan Rozwoju
Sportu i Turystyki w Powiecie
Międzychodzkim" pod honorowym
patronatem Prezesa Wielkopolskiej
Organizacji Turystycznej Tomasza Wiktora

inne działania z zakresu promocji



Rowerowy Kątek w Chrzypsku Wielkim
Całkowity koszt zadania: 57 381,43 zł
Dofinansowanie ze środków Samorządu
Województwa Wielkopolskiego: 28 690,00 zł

inne działania z zakresu promocji



Aquaman Swimrun



Środki wydatkowano na dofinansowanie imprez
i przedsięwzięć z zakresu kultury fizycznej i sportu
o zasięgu minimum powiatowym organizowanych
przez Powiat Międzychodzki wspólnie
ze stowarzyszeniami i klubami sportowymi. 

Jak co roku Powiat wystąpił z inicjatywą do
organizacji pozarządowych o przedstawienie
propozycji zadań do współrealizacji w roku 2020.
Decyzją Zarządu Powiatu przyjęto do współrealizacji
ogółem 17 zadań, w tym 14 z zakresu sportu.

SPORT



WSPARLIŚMY M.IN.:
Zawody pływackie dla dzieci –

pływanie na byle czym 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu

Międzychodzkiego w Siatkówce

Plażowej 

Rajd Harcerski „Zapałka'18”

Bieg Europejski w Krainie 100 Jezior

Rajd Rowerowy „Szlakami Kwileckiej

Pętli Rowerowej”

Grand Prix Powiatu

Międzychodzkiego w Biegach

Dziecięcych

Wakacje z Koszykówką

Zlot Motocyklowy



Wydatki w tym rozdziale związane są
z dofinansowaniem imprez i przedsięwzięć
z zakresu kultury organizowanych
lub współorganizowanych przez Powiat
Międzychodzki wraz z innymi jednostkami. 

KULTURA



WSPARLIŚMY M.IN.:

Konkurs Plastyczny dla dzieci i
młodzieży "Cztery Pory Roku w
Powiecie Międzychodzkim

„Murem za ochroną przyrody”

Sierakowska Wiosna Klasyków



Ponadto zostały przyznane stypendia dla osób
wybitnie uzdolnionych za osiągnięcia
sportowe i kulturalne

NAGRODY


