
Sprawozdanie z działalności LGD Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś 

Historyczna” za 2016 r. 

 

29 kwietnia 2016 Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało z 
Województwem Opolskim umowę o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju 
Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.  

Umowa została podpisana w związku z rozstrzygnięciem przez Zarząd Województwa 
Opolskiego konkursu na wybór Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez 
Społeczność (LSR).  

Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” znalazło się na 2 miejscu listy 
rankingowej (na 11 LGD) i jako jedno z czterech LGD w województwie opolskim otrzymało 
pełną kwotę środków o jakie wnioskowało tj. 10 010 000 zł. 

W związku z powyższym w 2016 r. podjęto szereg działań związanych z przygotowaniem 
Stowarzyszenia do ogłaszania naborów i przyjmowania wniosków w ramach działania: 
„Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy Leader” objętego PROW na lata 
2014-2020. 

Między innymi należało dostosować dokumenty i procedury przygotowane w 2015 r. do 
zmian wprowadzonych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Wytycznych w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez LGD zadań 
związanych z realizacją LSR. 

W 2016 r. zrealizowano następujące zadania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020: 

1. Realizacja Planu Komunikacji: 
1.1 Ilość Komunikatów zamieszczonych na profilu Stowarzyszenia Facebook : 49 
1.2 Ilość artykułów promujących działalność LGD, jakie ukazały się na stronie WWW: 

20 (PPB oraz Gazeta Oławska) 
1.3 Ilość artykułów wyemitowanych w gazecie lokalnej: 4 
1.4 Ilość zorganizowanych spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów: 5 
1.5 Ilość zorganizowanych szkoleń z zakresu przygotowania wniosku do ogłoszonych 

naborów: 4 
2. Realizacja Planu Szkoleń: 

2.1 Liczba godzin przeprowadzonych szkoleń dla Rady, członków Zarządu oraz 
pracowników biura: 54 

3. Realizacja doradztwa na rzecz potencjalnych beneficjentów: 
3.1 Liczba podmiotów którym udzielono indywidualnego doradztwa: 186 

4. Inne zadania: 
4.1 Liczba działań szkoleniowych i doradczych podnoszących kompetencje NGO: 1 
4.2 Liczba konkursów aktywizujących lokalną społeczność:1 

5. Nawiązanie współpracy z potencjalnymi partnerami w związku z planowanymi 
do realizacji w latach 2017-2020 projektami współpracy: 
5.1 Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami działania z obszaru województwa 

opolskiego w zakresie działań promocyjnych w zakresie zasobów przyrodniczych 
i kulturowych 

5.2 Nawiązanie współpracy z lokalnymi grupami działania z województwa 
dolnośląskiego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. 

6. Rozpoczęcie następujących naborów wniosków: 
6.1 W zakresie powierzania Grantów na realizację zadań służących osiągnięciu celów 

Projektu Grantowego: 



6. 1.1 Nabór nr BOWH/O/PG/1/2017 – w zakresie Organizacji działań 
przybliżających mieszkańcom dziedzictwo historyczne i kulturowe, termin 
przyjmowania wniosków: od 30 grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.; il. 
Wniosków, które wpłynęły na nabór: 13; limit środków: 300 000 zł. 

 
 
6. 1.2 Nabór nr BOWH/O/PG/2/2017 – w zakresie Rozwijania bazy rekreacyjno-

sportowej – zielone siłownie, termin przyjmowania wniosków: od 30 grudnia 2016 
r. do 24 stycznia 2017 r.; il. Wniosków, które wpłynęły na nabór: 14; limit środków: 
300 000 zł. 
 

6.2   W zakresie Podejmowania działalności gospodarczej:  
 
6.2.1 Nabór nr BOWH/O/1/2017 - termin przyjmowania wniosków: od 30 

grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.; il. wniosków, które wpłynęły na 
nabór: 33; limit środków: 1 500 000 zł. 

 
6.3 W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie 

kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie 
 

6.3.1 Nabór nr BOWH/O/2/2017 - termin przyjmowania wniosków: od 30 
grudnia 2016 r. do 24 stycznia 2017 r.; il. wniosków, które wpłynęły na 
nabór: 10, limit środków: 1 200 000 zł. 
 

 

W 2016 r. Stowarzyszenie zrealizowało kolejną edycję konkursu na Najaktywniejsze 
sołectwo obszaru. Celem konkursu była aktywizacja mieszkańców obszaru Brzesko-
Oławskiej Wsi Historycznej do podejmowania różnorodnych inicjatyw na rzecz rozwoju 
swoich miejscowości.   

W konkursie wzięło udział 31 Sołectw z obszaru pięciu gmin. 

Tegoroczny konkurs obejmował 3 kategorie, w których wyłonieni zostali Laureaci: 

1. Najbardziej Zadbane Sołectwo: 
- 1 miejsce: Jankowice Gmina Oława (nagroda 2000 zł) 
- 2 miejsce: Wojsław Gmina Grodków (1500 zł) 
- 3 miejsce: Łosiów gmina Lewin Brzeski (1000 zł) 
- 4 miejsce: Żłobizna gmina Skarbimierz (500 zł) 

2. Najlepsza Inicjatywa Ekologiczna: 
- 1 miejsce: brak 
- 2 miejsce: Michałów Gmina Olszanka (nagroda 1500 zł) 
- 3 miejsce: Pogorzela Gmina Olszanka (nagroda: 1000 zł) 
- 4 miejsce Czeska wieś Gmina Olszanka (nagroda 500 zł) 

3. Kultywowanie Tradycji i Obyczajów: 
- 1 miejsce: Gać Gmina Oława (nagroda: 2500 zł) 
- 2 miejsce: Chróścina Gmina Lewin Brzeski (nagroda 1500 zł) 
- 3 miejsce: Janików Gmina Oława (nagroda: 1000 zł) 
- 4 miejsce: Gierszowice Gmina Olszanka (nagroda: 500 zł). 
 
Uroczyste podsumowanie konkursu nastąpiło w grudniu 2016 r. w miejscowości Gać.  

 



W 2016 r. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” zrealizowało 
Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 
współfinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ramach 
Projektu 200 osób (z 5 gmin)  po 60 roku życia skorzystało z oferty edukacyjno-kulturalnej 
ukierunkowanej na wzrost zdolności seniorów do utrzymania aktywności fizycznej i 
umysłowej, pobudzenia ich twórczości, zwiększenia otwartości i elastycznego myślenia.  

W ramach Projektu Stowarzyszenie zrealizowało następujące zajęcia: 
 

1. Nowe technologie; zajęcia odbywały się w Marcinkowicach, Bystrzycy, Osieku na terenie 
Gminy Oława oraz w Kopicach, Grodkowie, Gnojnej na terenie Gminy Grodków. 

2. Psychologia pozytywna; zajęcia odbywały się w Osieku na terenie Gminy Oława, w 
Wojsławiu na terenie Gminy Grodków, w Łosiowie na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Pawłowie 
na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Jankowicach Wielkich na terenie Gminy Olszanka. 

3. Trening umysłu; zajęcia odbywały się w Bystrzycy na terenie Gminy Oława, w Wojsławiu na 
terenie Gminy Grodków, w Sarnach Małych na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Żłobiźnie na 
terenie Gminy Skarbimierz oraz w Przylesiu na terenie Gminy Olszanka. 

4. Zajęcia sportowo-rekreacyjne; zajęcia odbywały się w Marcinkowicach, Bystrzycy, Osieku na 
terenie Gminy Oława, w Wojsławiu, Kobieli, Kopicach na terenie Gminy Grodków, w Sarnach 
Małych, Lewinie Brzeskim, Łosiowie na terenie Gminy Lewin Brzeski, w Pawłowie, Skarbimierzu 
Osiedle, Żłobiźnie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Przylesiu, Pogorzeli/Olszance, 
Jankowicach Wielkich na terenie Gminy Olszanka. 

5. Zajęcia z rękodzieła; zajęcia odbywały się w Marcinkowicach na terenie Gminy Oława, w 
Grodkowie na terenie Gminy Grodków, w Lewinie Brzeskim na terenie Gminy Lewin Brzeski, w 
Żłobiźnie na terenie Gminy Skarbimierz oraz w Pogorzeli/Olszance na terenie Gminy Olszanka. 

6. Zajęcia teatralne (pantomima); zajęcia odbywały się w Skarbimierzu Osiedle na terenie Gminy 
Skarbimierz. 

Ponadto 200 seniorów/seniorek uczestniczących w projekcie pojechało do teatru na przełomie 
sierpnia/września 2016 r., pojechało do kina na przełomie października/listopada 2016 r.  wzięło 
udział w Spotkaniu integracyjno-kulturalnym kończącym projekt. 

 


