
Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o. o. rozpatrzył 
wnioski o wsparcie finansowe i sponsoring (II transza 2017 rok).  

W związku z powyższym Zarząd zdecydował o przyznaniu wsparcia następującym 
przedsięwzięciom: 

1) Stowarzyszenie na Rzecz Działań Artystycznych i Społecznych „O! Kultura” (wsparcie 
projektu „W niedzielę? - kulturalnie w parku!”) – Wałbrzych. 

2) Ludowy Kolarski Klub Sportowy "Górnik" Wałbrzych (wsparcie przy organizacji 
wyścigu kolarskiego oraz szkoleń dzieci i młodzieży, udziału w zawodach kolarskich 
w Polsce i Czeskiej Republice) – Wałbrzych.   

3) Stowarzyszenie "Bez barier" działające przy Publicznej Szkole Podstawowej z 
Oddziałami Integracyjnymi nr 26 w Wałbrzychu (wsparcie Konferencji pn. 
"Muzykoterapia w świecie dziecka z niepełnosprawnością") – Wałbrzych. 

4) Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła (wsparcie przy 
organizacji Koncertu Pieśni Religijnych i Patriotycznych oraz organizacji Koncertu 
Kolęd) – Wałbrzych.  

5) Ogólnopolski Teatr William-Es (wsparcie przy organizacji „Koncertu Lata dwudzieste, 
Lata trzydzieste”) – Wałbrzych.  

6) Fundacja Aktywności Społecznej (wsparcie obchodów Narodowego Dnia Pamięci 
Ludobójstwa na Wołyniu Stare Bogaczowice) – Wałbrzych.   

7) Klub Kolarstwa Wałbrzych (wsparcie przy organizacji międzynarodowego wyścigu w 
kolarstwie górskim pn. „Górale na Start”) – Wałbrzych, Boguszów-Gorce. 

8) Świdnicki Klub Piłki Ręcznej "Świdnica" (wsparcie przy organizacji obozu 
kondycyjnego oraz przy zakupie sprzętu sportowego) – Świdnica. 

9) Caritas Diecezji Świdnickiej (wsparcie przy organizacji kolonii integracyjno-
edukacyjnej dla dzieci polskich i Polonii Białoruskiej) – Świdnica.   

10) Stowarzyszenie Miłośników Tańca "Jubilat" (wsparcie przy organizacji VII edycji 
wydarzenia folkowego pn. „Stragan Kultury w małym mieście - Tutejsi!”) – Świdnica. 

11) Młodzieżowy Dom Kultury (wsparcie projektu pn. "Świdnicki Marsjanin") – Świdnica.  
12) Stowarzyszenie Towarzystwo Lotnicze w Świebodzicach (wsparcie podstawowego 

szkolenia szybowcowego młodzieży z regionu wałbrzyskiego) – Świebodzice.  
13) Międzyszkolny Klub Sportowy "Dziewiątka" Dzierżoniów (wsparcie szkoleń i udziału 

zawodników klubu w imprezach sportowych) – Dzierżoniów. 
14) Mieroszowskie Centrum Kultury (wsparcie IV Festiwalu im. Włodka Szomańskiego 

"Nie tylko gospel") – Mieroszów. 
15) Akademicki Związek Sportowy Klub Uczelniany Politechniki Opolskiej (wsparcie 

projektu pn. "Graj z nami w koszykówkę! – m.in. zakup sprzętu sportowego oraz 
dofinansowanie procesu treningowego i udziału w zawodach sportowych) – Opole. 

16) Fundacja Rozwoju Społecznego SPINACZ (wsparcie III edycji projektu skierowanego 
do uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu „BON TON - towarzyski szlif") – Opole. 

17) Towarzystwo Sportowe KOLEJARZ Opole (wsparcie działalności szkółki żużlowej dla 
dzieci i młodzieży poprzez zakup sprzętu sportowego) – Opole.   

18) Zespół Szkół Technicznych (wsparcie przy modernizacji pracowni budowlanej w celu 
stworzenia stanowisk montażu okien dachowych) – Nysa.   



19) Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego - Śremski Ośrodek Wspierania Małej 
Przedsiębiorczości (wsparcie warsztatów z konstruowania, budowy, składania i 
programowania robota – „Robocity”) – Śrem.   

20) Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół nr 1 „Od Kopernika do Korczaka" (wsparcie 
projektu dot. przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym; organizacja 
wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży) – Szprotawa. 

Informujemy, że na naszej stronie w zakładce „o strefie/usługi dodatkowe/sponsoring” 
znajdują się dokumenty do pobrania oraz szczegółowe zasady sponsoringu. Bardzo 
prosimy wszelkie podania kierować do WSSE na wskazanych wzorach. 

 

 


