
Sprawozdanie z działalności LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” za 2017 r. 

 

W 2017 roku Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało 
z Samorządem Województwa Opolskiego 6 umów na realizację Projektów Grantowych: 

 8 czerwca 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego; Wydarzenia szczególne dla obszaru, edukacja regionalna i 

przyrodnicza  - kwota pomocy: 260 450 zł 

 

 6 lipca 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Budowa lub 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej; Zielone siłownie - kwota pomocy: 283 078 zł 

 

 21 sierpnia 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Budowa lub 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej; Baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji 

mieszkańców - kwota pomocy: 297 826 zł 

 

 21 sierpnia 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Budowa lub 

przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej; Parkour Parki, Street Workout - kwota pomocy: 287 010 zł 

 

 8 czerwca 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Zachowanie 

dziedzictwa lokalnego; Prace konserwatorskie/restauratorskie obiektów zabytkowych, 

archeologicznych i przyrodniczych - kwota pomocy: 299 987 zł 

 

 19 października 2017r.  na realizację Projektu Grantowego w zakresie Wzmocnienie 

kapitału społecznego; Warsztaty, spotkania, fora - kwota pomocy: 293 872 zł 

 

W 2017 r. zrealizowano następujące zadania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020: 

I. Przeprowadzenie naborów wniosków: 
 

1. Nabory wniosków na operacje powyżej 50 tys. złotych: 

1) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność; podejmowanie działalności gospodarczej i 

podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje – od 30 grudnia 2016 r. do 24 

stycznia 2017 r.; 

Dostępny limit środków – 1 500 000 - premie w wysokości 100 000 zł; 

Liczba złożonych wniosków – 33 na łączną kwotę 3 300 000 zł; 

Liczba wybranych projektów – 27 na łączną kwotę 2 700 000 zł; 

Liczba projektów mieszczących się w limicie środków – 15 na łączną kwotę  

1 500 000 zł; 

Liczba podpisanych umów – 14 na kwotę 1 400 000 zł, 1 wniosek został odrzucony. 

 



2) Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność; rozwijanie działalności gospodarczej i podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje – od 30 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 

r.; 

Dostępny limit środków – 1 200 000 zł; 

Liczba złożonych wniosków – 10 na łączną kwotę 2 302 074 zł; 

Liczba wybranych projektów – 8 na łączną kwotę 1 775 312 zł; 

Liczba projektów mieszczących się w limicie środków – 5 na łączną kwotę 1 147 998 

zł; 

Liczba podpisanych umów – 5 na łączną kwotę 1 147 998 zł  

 

3) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji 

mieszkańców  - od 10 lipca 2017r. do 24 lipca 2017r. 

Dostępny limit środków – 1 300 000 zł  

Liczba złożonych wniosków – 9 na łączną kwotę 1 291 291 zł 

Liczba wybranych projektów – 9 na łączną kwotę 1 291 291 zł  

Liczba projektów mieszczących się w limicie środków – 9 na łączną kwotę 1 291 291 

zł 

W trakcie weryfikacji odrzucono 2 projekty o wartości 259 546,2 zł.  

Liczba podpisanych umów: 7 na łączną kwotę 983 095,49 zł.  

 

4) Zachowanie dziedzictwa lokalnego; prace konserwatorskie/restauratorskie obiektów 

zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych - od 10 lipca 2017r. do 24 lipca 

2017r. 

Dostępny limit środków – 300 000 zł  

Liczba złożonych wniosków – 5 na łączną kwotę 432 634 zł 

Liczba wybranych projektów – 5 na łączną kwotę 432 634 zł 

Liczba projektów mieszczących się w limicie środków – 3 na łączną kwotę 293 115 zł 

Liczba podpisanych umów: 3 na łączną kwotę 293 115 zł. 

 

2. Ogłoszone nabory wniosków na granty realizujące cele Projektów Grantowych: 

1) Zachowanie dziedzictwa lokalnego; wydarzenia szczególne dla obszaru, edukacja 

regionalna i przyrodnicza - od 30 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.; 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 13 na łączną kwotę 328 325 zł 

Podpisano 13 umów na kwotę: 328 325 zł 

Wartość wsparcia: 260 450 zł 

 

2) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej; zielone siłownie - od 30 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.; 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 14 na łączną kwotę 351 950,97 zł 

Podpisano 13 umów na kwotę: 326 539 zł 

Wartość wsparcia: 283 078 zł 

 



3) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej; baza turystyczna i rekreacyjno-sportowa, miejsca integracji 

mieszkańców – od 28 lutego 2017r. do 21 marca 2017r. 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 22 na łączną kwotę 530 060,93 zł 

Podpisano 13 umów na kwotę: 375 281 zł 

Wartość wsparcia: 297 826 zł 

 

4) Budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej; Parkour Parki, Street Workout Parki – od 28 lutego 2017r. do 21 

marca 2017r. 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 11 na łączną kwotę 401 251,54 zł 

Podpisano 9 umów na kwotę: 323 198 zł 

Wartość wsparcia: 287 010 zł 

 

5) Zachowanie dziedzictwa lokalnego; prace konserwatorskie/restauratorskie obiektów 

zabytkowych, archeologicznych i przyrodniczych – od 28 lutego 2017r. do 21 marca 

2017r. 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 7 na łączną kwotę 326 541 zł 

Podpisano 7 umów na kwotę: 326 541 zł 

Wartość wsparcia: 299 987 zł 

 

6) Wzmocnienie kapitału społecznego; warsztaty spotkania, fora – od 28 lutego 2017r. 

do 21 marca 2017r. oraz donabór - od 10 lipca 2017r. do 24 lipca 2017r. 

Dostępny limit środków – 300 000 zł 

Liczba złożonych wniosków – 23 na łączną kwotę: 345 451 zł 

Podpisano 23 umowy na kwotę: 345 451 zł 

Wartość wsparcia: 293 872 zł 

 
II. POSIEDZENIA ORGANU DECYZYJNEGO STOWARZYSZENIA 

 Liczba posiedzeń Rady Stowarzyszenia: 7  

 Liczba złożonych wniosków: 148 (91 wniosków o powierzenie grantu) 

 Liczba złożonych protestów: 6 

 Liczba odrzuconych protestów: 5 

 Liczba przyjętych protestów: 1 w części. 
III. Realizacja Planu Komunikacji: 
3.1 Ilość komunikatów zamieszczonych na profilu Stowarzyszenia Facebook w ramach 

poszczególnych celów planu komunikacji: 60 
3.2 Ilość artykułów o działalności LGD w ramach poszczególnych celów planu 

komunikacji, jakie ukazały się na stronie WWW:  32 
3.3 Ilość artykułów wyemitowanych w gazecie lokalnej: 12 
3.4 Ilość zorganizowanych spotkań informacyjnych: 15 
IV. Realizacja Planu Szkoleń: 
4.1 Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla Rady, członków Zarządu oraz 

pracowników biura: 16 
V. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów: 
5.1 Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: 81 
VI. Inne zadania: 



6.1 Liczba konkursów aktywizujących lokalną społeczność:1 
 

 

W 2017 r. Stowarzyszenie ogłosiło konkurs „Najaktywniejsza Organizacja Pozarządowa”, 
którego celem jest aktywizacja mieszkańców i organizacji pozarządowych z obszaru 
Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych 
miejscowości, tworzenia wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i 
obyczajów lokalnych, propagowania postaw i zachowań ekologicznych, edukację w każdym 
z w/w zakresów oraz dbanie o ład przestrzenny. 

Do udziału w konkursie zgłosiło się  14 organizacji. 

VII. Działalność statutowa Stowarzyszenia 

W 2017r odbyły się 4 posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia, które dotyczyły spraw 

związanych z wdrażaniem i aktywizacją w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach 

PROW na lata 2014-2020 oraz funkcjonowaniem biura Stowarzyszenia. 


