
Sprawozdanie Zarządu  z działalności Lokalnej Grupy Działania 

 Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

za okres  01.01.2019 - 31.12.2019  

 

 

W 2019 roku zrealizowano następujące zadania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju na lata 2014-2020: 

 

 

Projekty Grantowe 

 

Podpisane umowy 
 

W dniu 31 maja 2019 r.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 

podpisał  z Województwem Opolskim umowy na realizację Projektu Grantowego   pn. 

Działania promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty 

turystycznej. 

 

Podpisano 18 umów z Grantobiorcami - wartość Zadań:  271 208,37 zł; wartość 

udzielonych grantów: 220 917,00 zł. 

 

Rozpatrzone wnioski o rozliczenie grantów 

 

Projekt Grantowy BOWH/O/PG/6/2017 – w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez 

działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego. 

 

Liczba rozpatrzonych wniosków o rozliczenie grantów: 1 

 

Projekt Grantowy BOWH/O/PG/7/2018 – w zakresie Działania promocyjne w zakresie 

zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej 

 

Liczba rozpatrzonych wniosków o rozliczenie grantów: 2 

 

 

Wnioski o płatność złożone do Urzędu Marszałkowskiego 

 

 

Projekt Grantowy BOWH/O/PG/6/2017 – w zakresie Wzbogacenie oferty świetlic poprzez 

działania mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego. 

W dniu 26 kwietnia 2019r. złożono wniosek o płatność na kwotę 289 916 zł. 

W dniu 29 listopada 2019r. wystawione zostało zlecenie płatności.  

 

Kontrole 

 

Kontrole realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 



13 maja 2019r. zakończono kontrolę prawidłowej realizacji przez Stowarzyszenie 

zobowiązań określonych w Umowie o sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, którą  

rozpoczęto 19 grudnia 2018 r.  

 

3 grudnia 2019r. rozpoczęto kontrolę prawidłowej realizacji przez Stowarzyszenie 

zobowiązań określonych w Umowie o sposobie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, którą  

zakończono 28 maja 2020r.  

 

 

Kontrole  Projektów Grantowych 

 

W dniach 11-15 luty 2019r. przeprowadzono kontrolę Projektu Grantowego 

BOWH/O/PG/3/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej – PARKOUR 

PARKI LUB STREET WORKOUT PARKI. 

 

Po przeprowadzonej kontroli Projekt Grantowy został rozliczony. 

 

W dniach 4-20 marca 2019r. przeprowadzono kontrolę Projektu Grantowego 

BOWH/O/PG/5/2017 – w zakresie Wsparcie obiektów zabytkowych, archeologicznych 

i przyrodniczych o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD. 

 

Zakwestionowano koszty poniesione w ramach Zadania pn.: Remont zabytkowego 

ogrodzenia terenu kościoła św. Jakuba Apostoła w Skorogoszczy w związku z brakiem 

odbioru prac przez Wojewódzkiego konserwatora zabytków. Rozliczono 6 z 7 Zadań 

zrealizowanych w ramach Projektu Grantowego. 

 

W dniach 9-11 kwietnia 2019r. przeprowadzono kontrolę Projektu Grantowego 

BOWH/O/PG/2/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej – zielone siłownie. 

 

Po przeprowadzonej kontroli Projekt Grantowy został rozliczony. 

 

W dniach 22-27 listopada 2019r. przeprowadzono kontrolę Projektu Grantowego 

BOWH/O/PG/4/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-sportowej i integracyjnej. 

 

Po przeprowadzonej kontroli Projekt Grantowy został rozliczony. 

 

 

Lokalna Strategia Rozwoju 

 

Warsztat refleksyjny 

 

12 lutego 2019r. w świetlicy w Olszance odbył się Warsztat refleksyjny, którego celem było 

przeprowadzenie wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru 

Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej po roku 2018. 

 

 

 

 



Aktualizacja LSR 

 

Dokonano dwukrotnie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, tj.: 19 marca i 17 czerwca 

2019r. 

 

Ocena efektywności 

 

W 2019 roku Zarząd Województwa Opolskiego dokonał oceny efektywności realizacji 

Lokalnych Strategii Rozwoju. 

 

W wyniku przeprowadzonej oceny efektywności wdrażania LSR realizowanej przez 

Stowarzyszenie Zarząd Województwa Opolskiego ocenił pozytywnie realizację LSR i nie 

rekomendował wprowadzenie planu naprawczego. 

 

Dodatkowe środki na realizację  Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

3 lipca 2019r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisano Aneks nr 6 

do Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego 

Przez Społeczność. 

 

Stowarzyszenie otrzymało dodatkowe środki w wysokości 880 tys. złotych na realizację 

projektów związanych z rozwojem przedsiębiorczości na obszarze. 

 

Stowarzyszenie w związku z osiągnięciem zakładanych wskaźników końcem 2018 r. jako 

jedna z dwóch Lokalnych Grup Działania otrzymała dodatkowe środki na realizację 

Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

 

Projekty współpracy 

 

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało umowy: 

 w dniu 24.10.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego na realizację 

projektu współpracy pn.: „Dobre bo lokalne”. 

Projekt realizuje 6 partnerów. 

 w dniu 14.11.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego na 

realizację projektu współpracy pn.: „EKO LGD”. 

Projekt realizuje 6 partnerów. 

 

Wartość projektu „Dobre bo lokalne”- 455 000 zł,  w tym wkład Stowarzyszenia 60 000 zł. 

 

W ramach operacji w 2019 roku przeprowadzono szereg komplementarnych działań, jak: 

 inwentaryzacja zasobów, 

 interaktywna mapa twórców, 

 badanie rynku i strategia marketingowa, 

 cykl szkoleń, 

 konkurs na produkt regionalny, 

 katalog – wydawnictwo, 



 gabloty i meble wystawowe, 

 jarmark folkloru, 

 wyjazd studyjny. 

 

 

Wartość projektu „EKO LGD” - 423 988 zł, w tym wkład Stowarzyszenia 40 000 zł. 

 

Przeprowadzone działania w 2019 roku: 

 w każdym LGD zostały przeprowadzone warsztaty (szkolenia) dla dzieci 

w zakresie edukacji ekologicznej, w obszarze tematycznym segregacja odpadów 

oraz ich wykorzystanie poprzez metodę upcyklingu. Na warsztatach uczestnicy 

poznali nowoczesne techniki przetwarzania odpadów, konsekwencje spalania 

i składowania odpadów w miejscach niedozwolonych, prawidłowy sposób 

segregowania odpadów oraz upcykling.  

 organizacja wizyty studyjnej do Czech - teren działania naszego czeskiego partnera 

- MAS Královédvorsko. Wizyta ma na celu pokazanie dobrych praktyk w zakresie 

segregacji odpadów, 

 wydano folder promujący projekt (w formie książeczki edukacyjnej z elementami 

komiksu) dot. edukacji ekologicznej dla mieszkańców i turystów (w tym dzieci 

i młodzież szkolna), segregowania odpadów, korzyści ze stosowania OZE. 

W folderze znajdą się także informacje o projekcie współpracy i Lokalnych Grupach 

Działania, które uczestniczą w projekcie. 

 

 

Aktywizacja 

 

Wizyty studyjne 

 

W dniach 12-15 czerwca 2019 r. odbyła się wizyta studyjna do Darłówka (teren działania 

LGD Środkowopomorska Grupa Działania), gdzie prężnie realizowane są zadania 

związane z aktywizacją mieszkańców do zakładania wiosek tematycznych. 

 

Celem wyjazdu była prezentacja dobrych praktyk i korzyści z rozwoju ekonomii społecznej, 

aktywizacja mieszkańców do działania na rzecz rozwoju własnych miejscowości. 

 

Konkursy aktywizujące 

 

Od 1 marca do 31 października 2019 r. przeprowadzona została kolejna edycja konkursu 

na Najaktywniejszą Organizację Pozarządową. 

 

W konkursie wzięło udział 11 organizacji, 6 złożyło sprawozdania.   

 

Komisja wyłoniła laureatów I, II i III miejsca w konkursie: 

 

I miejsce – Stowarzyszenie Janików nad Smortawą, 
 
II miejsce – Koło Gospodyń Wiejskich „GAĆaneczki”, 
 



III miejsce – Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka. 
 

 

Plan Komunikacji 

 

Zorganizowano przed naborami  5  spotkań/szkoleń dla Wnioskodawców/Grantobiorców.  

 

Zamieszczono ponad 60 artykułów promujących działalność LGD na stronie 

wieshistoryczna.pl. i profilu FB. 

  

Wyemitowano 12 artykułów w gazecie lokalnej (PPB oraz Gazeta Oławska). 

 

Wydano folder Przez Granty BOWH oraz Kalendarz na 2020 rok. 

 

Udzielono indywidualnego doradztwa  10 osobom/podmiotom. 

 

Inne działania 

 

 

W dniu 12 maja 2019r. Stowarzyszenie brało udział w Pikniku z Funduszami Europejskimi 

w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 

 

22 października 2019r. w ramach działań promujących walory i zasoby kulturowe 

i przyrodnicze obszaru zorganizowano warsztaty kulinarne, które podczas Europejskich 

Targów Chłopskich poprowadził kucharz z Programu MasterChef.  

 

Ponadto podczas Europejskich Targów Chłopskich ufundowano nagrody za najlepsze 

stoisko.  

 

 

 

 


