
Sprawozdanie z działalności LGD 

Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” za 2021 r. 

 

1. W 2021 r. nastąpiło podwyższenie środków finansowych w ramach poddziałania 19.2 o 600 tys. 
Euro oraz w ramach poddziałania 19.4 o 72 tys. Euro – Aneks nr 2/2021 z dnia 13.10.2021 r. do 
umowy przyznania pomocy z dnia 4 lipca 2016 r. oraz Aneks nr 10/2021 z dnia 13.10.2021 r. do 
umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego z dnia 29 kwietnia 2016 r. 
 
 

2. Realizacja Projektów Grantowych: 

W dniu 4 grudnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z 
Samorządem Województwa Opolskiego umowę nr 00626-6935-UM0820035/20 na realizację 
Projektu Grantowego pn. pn."Rozwijanie bazy rekreacyjno – sportowej i integracyjnej II" , 
mającego na celu poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej dla mieszkańców 
obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna” 
poprzez budowę lub modernizację 11 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc 
integracji 

Następnie podpisano 11 umów z Grantobiorcami. Wartość udzielonych grantów: 253 025,00 PLN 
 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z 
Samorządem Województwa Opolskiego umowę nr 00728-6935-UM0820038/21 na realizację 
Projektu Grantowego pn. Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej III, 
mającego na celu poprawę dostępu do infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej dla mieszkańców 
obszaru działania Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Brzesko – Oławska Wieś Historyczna” 
poprzez budowę lub modernizację 8 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i/lub miejsc 
integracji 

Następnie podpisano 8 umów z Grantobiorcami. Wartość udzielonych grantów: 227 855,00 PLN 
 

3. Projekty współpracy: 

W 2021 r. realizowany był projekt współpracy pn. Kultura bez granic w ramach partnerstwa z 
lokalną grupą działania LGD Dobra Widawa. Projekt został dofinansowany ze środków PROW 2014-
2020. Ogólna wartość projektu to 956 tys. zł, z czego kwota pozostająca do dyspozycji  
Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna to  876 tys zł. W ramach projektu powstało 
Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Ekokultura w Krzyżowicach, przeprowadzono 65 
warsztatów z zakresu ekologii, ochrony środowiska i klimatu, a także zrealizowano działania 
nakierowane na wzrost świadomości dotyczącej rękodzielnictwa opartego o zasoby naturalne tj. 
przeprowadzona została na obszarze LGD Dobra Widawa inwentaryzacja rękodzielników i wyrobów 
rękodzielniczych oraz zorganizowane zostały 2 konferencje integracyjne twórców ludowych (1 na 
obszarze LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna oraz 1 na obszarze LGD Dobra Widawa). 

 
 
 
 



 
 

4. Nabory przeprowadzone w 2021 r.: 

NABÓR BOWH/0/14/2021 przeprowadzony w dniach od 01.03.21 do 23.03.21 w zakresie: 
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. 

Liczba złożonych wniosków 6 na kwotę 773 253,00 PLN (6 wybranych). 

 

NABÓR BOWH/0/15/2021 przeprowadzony w dniach od 01.03.21 do 23.03.21 w zakresie: 
rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub 
kulturalnej. 

Liczba złożonych wniosków 2 na kwotę 81 835,00 PLN (1 wybrany). 

 

NABÓR BOWH/0/16/2021  - w zakresie: podejmowanie działalności gospodarczej 

Liczba złożonych wniosków 25, w tym wybranych 23 (8 operacji dostępnych ze względu na ilość 
dostępnych środków). 

 

NABÓR BOWH/PG/9/2021 przeprowadzony w dniach od 01.03.21 do 23.03.21 w zakresie: 
Projekt grantowy pn. Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej III 

Liczba złożonych wniosków 9, w tym 8 wybranych.  
 

5. Plan Komunikacji oraz aktywizacja: 
  
W 2021 r. zorganizowano  12 spotkań/szkoleń dla Wnioskodawców/Grantobiorców oraz osób 
zainteresowanych działalnością LGD. Spotkania odbywały się w formie bezpośredniej oraz on-line. 
Zamieszczono 54 artykuły promujące działalność LGD na stronie www.wieshistoryczna.pl. i profilu 
FB. Wyemitowano 3 artykuły w gazecie lokalnej (PPB oraz Gazeta Oławska). Informacje dot. 
Działalności Stowarzyszenia były ponadto przekazywane bezpośrednio do lokalnych liderów oraz 
Rad sołeckich, a także umieszczane w siedzibach Gmin. 
Doradztwo w zakresie aplikowania o środki PROW świadczone było przez cały 2021 r. bezpośrednio 
w biurze Stowarzyszenia oraz w systemie on line. 
 
W 2021 r. Stowarzyszenie uczestniczyło w: 
 
- Eko Festiwalu zorganizowanym w Brzegu w dniu 26 czerwca 2021 r. Stowarzyszenie przygotowało 
stoisko promujące działalność LGD, a także zorganizowało warsztaty rękodzielnicze oraz muzyczne 
dla dzieci i młodzieży. 
 
- VIII edycji ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn. Dni Otwarte Funduszy Europejskich w dniu 19 
września 2021 r. w Stobrawie w Gminie Popielów. W ramach stoiska promującego działalność LGD 
dołączono do instytucji promujących efekty wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce. Stoisko LGD  
Wsparte zostało przez Stowarzyszenie W Ogrodzie Viadrusa, które przeprowadziło warsztaty 
wytwarzania naturalnych mydełek. 
 
- Europejskich Targach Chłopskich w Krzyżowicach w dniu 3 października 2021 r., które 
organizowane były przez Gminę Olszanka oraz Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic.  



 

 

 

6. Kontrole realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

W dniu 25 maja 2022 r. zakończyła się kontrola za 2021 r. przeprowadzona przez Urząd Marszałkowski 

Województwa Opolskiego w zakresie prawidłowości zobowiązań  określonych w Umowie o warunkach i 

sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach PROW 2014-2020. 

Raport z Kontroli nie wykazał żadnych nieprawidłowości w realizacji LSR przez Stowarzyszenie.  

W dniach 07-31 grudnia 2020 r. została przeprowadzona kontrola prawidłowej realizacji przez 

Stowarzyszenie zobowiązań określonych w Umowie o warunkach i sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju. 

Kontrolę przeprowadził Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, Raport z Kontroli nie wykazał 

nieprawidłowości. 

 

 

 

 


