
Sprawozdanie z działalności LGD 

Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” za lata 2019-2022 

 

W latach 2019-2022 zrealizowano następujące (wybrane) zadania w ramach Wdrażania Lokalnej Strategii 
Rozwoju na lata 2014-2020: 

1. Realizacja Projektów Grantowych: 

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”, mającego na 
celu promocję zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej poprzez  realizację 
zadań skierowanych do mieszkańców i osób odwiedzających obszar działania LGD Stowarzyszenie 
"Brzesko-Oławska Wieś Historyczna 

Następnie podpisano 18 umów z Grantobiorcami Wartość udzielonych grantów: 220 917,00 zł. 

 

W dniu 4 grudnia 2020 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z 
Samorządem Województwa Opolskiego 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 zł. 
 

W dniu 3 sierpnia 2021 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał z 
Samorządem Województwa Opolskiego umowę 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 zł. 

 

W dniu 29 września 2022 r.  Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisał  z 
Samorządem Województwa Opolskiego umowę na realizację Projektu Grantowego pn.: 
Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania mające na celu wzmocnienie kapitału 
społecznego II, mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego poprzez organizację 16 działań 
aktywizujących i integrujących lokalną społeczność na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania 
Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś  Historyczna". 

Następnie podpisano 16 umów z Grantobiorcami. Wartość udzielonych grantów: 295 328,00 zł. 
 

2. Projekty współpracy: 

W latach 2019-2020 realizowany był projekt pn.: „Dobre bo lokalne” pomiędzy lokalnymi grupami 
działania województwa opolskiego oraz czeskim partnerem o wartości 455 000 zł, gdzie wkład 
Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” wyniósł 60 000 zł.  

W ramach projektu przeprowadzono następujące działania: 
 zinwentaryzowano zasoby na obszarze objętym projektem, 

 stworzono interaktywną mapę twórców, 

 przeprowadzono badanie rynku i wykonano strategię marketingową, 



 zorganizowano cykl szkoleń dla rękodzielników, 

 przeprowadzono konkurs na produkt regionalny, 

 wydano katalog  

 zakupiono gabloty i meble wystawowe, 

 zorganizowano wyjazd studyjny, 
- opublikowano cykl filmów promocyjnych.  
 
Projekt został nagrodzony przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich,   
otrzymał I nagrodę w Kategorii Rozwój lokalny.  

 
W latach 2019-2020  realizowany był projekt współpracy „EKO LGD”, który jest wspólnym 
działaniem lokalnych grup działania z województwa dolnośląskiego oraz Stowarzyszenia „Brzesko-
Oławska Wieś Historyczna” z województwa opolskiego i partnera czeskiego.  

Wartość projektu „EKO LGD” - 423 988 zł, w tym wkład Stowarzyszenia BOWH - 40 000 zł. 
Główne działania w ramach Projektu: 
- na obszarze każdego LGD zostały przeprowadzone warsztaty 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.  
- zorganizowano wizytę studyjną do Czech. Wizyta miała 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 latach 2021-2022  realizowany był projekt współpracy z lokalną grupą działania LGD Dobra 
Widawa pn. „Kultura bez granic”. 

Wartość projektu – 956 000 zł, w tym wkład Stowarzyszenia BOWH - 876 000 zł. 

Główne działania w ramach Projektu: 

 powstało Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe Ekokultura w Krzyżowicach, 
 przeprowadzono 25 warsztatów z zakresu ekologii, ochrony środowiska i klimatu, a także działania 

nakierowane na wzrost świadomości dotyczącej rękodzielnictwa opartego o zasoby naturalne, 

 przeprowadzona została prze Partnera inwentaryzacja rękodzielników i wyrobów rękodzielniczych, 
 zorganizowane zostły konferencje integracyjne twórców ludowych. 

W dniu 9 listopada 2022 r. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” wraz ze  
Stowarzyszeniem LGD "Dolina Stobrawy"  oraz LGD "Kraina Dinozaurów"  podpisało 
umowę na realizację projektu pn.: Dobre bo lokalne II na łączną kwotę 1 240 000 zł., w tym 
wkład Stowarzyszenia BOWH – 240 000 zł. 

Celem projektu jest: zachowanie dziedzictwa lokalnego poprzez budowę dwóch rękodzielni, 
doposażenie centrum produktu lokalnego, działania edukacyjne oraz promocję produktów i usług 
lokalnych. 

W ramach zachowania dziedzictwa lokalnego na obszarach Lokalnych Grup Działania 
zaplanowane działania to m.in.: 
 Budowa, zagospodarowanie terenu i wyposażenie 2 rękodzielni, 
 Promocja, 
 Eventy, 
 Działania edukacyjne w Centrum Ekokultura (Ekocentrum), 
 Działania w Centrum Produktu Lokalnego. 
 

 
 



3. Operacja Własna 

W dniu 17 sierpnia 2022 r. Zarząd Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” 
podpisał Umowę z Samorządem Województwa Opolskiego na realizację operacji własnej pn.: 
"EKOZABAWA" - kreatywny plac zabaw, która polegała na zagospodarowaniu terenu wokół 
Centrum EKOKULTURA w Krzyżowicach, a w szczególności: 

 budowa placu zabaw, 
 utwardzenie terenu,  
 nasadzenia drzew, krzewów i roślin,  
 modelowe ogrody wybranych roślin, 
 tablice edukacyjne, 
 ogrodzenie,  

 oświetlenie. 
 

4. Nabory przeprowadzone w latach 2019-2022r.: 
 
Na realizację zadań służących osiągnięciu celów Projektów Grantowych: 

Nabór nr BOWH/O/PG/8/2020 – w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej 
i integracyjnej II, termin przyjmowania wniosków: od 11.02.2020 r. do 25.02.2020 r., wpłynęło 11 
wniosków i wszystkie mieściły się w limicie środków, który wynosił 254 840,00 zł.  

Nabór nr BOWH/O/PG/9/2021 - w zakresie: Rozwijanie bazy rekreacyjno-sportowej 
i integracyjnej III. termin przyjmowania wniosków: od 01.03.2021 r. do 23.03.2021 r.., wpłynęło 9 
wniosków, z których 8 mieściły się w limicie środków, który wynosił 300 000,00 zł. 

Nabór nr BOWH/O/PG/10/2022 - w zakresie: Wzbogacenie oferty świetlic poprzez działania 
mające na celu wzmocnienie kapitału społecznego II, termin przyjmowania wniosków: 
od 21.02.2022 r. do 10.03.2022 r., wpłynęło 16 wniosków i wszystkie mieściły się w limicie środków, 
który wynosił 260 000,00 zł. 
 
W zakresie Podejmowania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób 
realizujących operacje w tym zakresie: 

Nabór nr BOWH/O/10/2020 – termin przyjmowania wniosków: od 11.02.2020 r. do 
25.02.2020r. , ilość wniosków, które wpłynęły na nabór 33; ilość wniosków wybranych 11 oraz 1 po 
proteście, co daje 12 wniosków na łączną kwotę 1 200 000 zł, które zmieściły się w limicie. 

Nabór nr BOWH/0/16/2021 - termin przyjmowania wniosków: od 05.10.2021 r. do 22.10.2021r. 
ilość Wniosków, które wpłynęły na nabór 25; ilość wniosków wybranych 7 do limitu w wysokości 196 
672,23 EUR (8 operacji w limicie ze względu na ilość dostępnych środków - limit naboru ustalony 
jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie bieżącym). 

Nabór nr BOWH/0/19/2022 - termin przyjmowania wniosków: od 20.04.2022 r. do 09.05.2022r. 
ilość Wniosków, które wpłynęły na nabór 26; ilość wniosków wybranych 10 do limitu w wysokości 
252 458,96 EUR (11 operacji w limicie ze względu na ilość dostępnych środków - limit naboru 
ustalony jest w walucie EUR, który zostanie przeliczony przez Zarząd Województwa po kursie 
bieżącym). 
 
W zakresie Rozwijania działalności gospodarczej, w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących 
operacje w tym zakresie: 
 

Nabór nr BOWH/O/11/2020 – termin przyjmowania wniosków: od 11.02.2020 r. do 25.02.2020 
r. ilość wniosków, które wpłynęły na nabór – 27; ilość Wniosków wybranych mieszczących się 
w limicie 1 156 315,00 zł – 5. 

 



W zakresie: Zachowania dziedzictwa lokalnego: 

Nabór nr BOWH/O/12/2020 – termin przyjmowania wniosków: od 11 lutego do 25  lutego 2020 
r., ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 2; ilość wybranych wniosków, które mieszczą się 
w limicie środków wynoszącym 52 348,00 zł wyniosła 1. 

W zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, 
lub kulturalnej 

Nabór nr BOWH//O/13/2020 – termin przyjmowania wniosków od 11.02.2020 r. do 
25.02.2020r. – dostępna pula środków wynosiła 50 000,00 zł – brak wniosków.  

Nabór nr BOWH/0/14/2021 – termin przyjmowania wniosków od 01.03.2021 r. do 23.03.2021r. 
ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 6; ilość wybranych wniosków, które mieszczą się w limicie 
środków wynoszącym 815 523,80 zł wyniosła 6. 

Nabór nr BOWH/0/15/2021 – termin przyjmowania wniosków od 01.03.2021 r. do 23.03.2021r. 
ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 2; ilość wybranych wniosków, które mieszczą się w limicie 
środków wynoszącym 100 000,00 zł wyniosła 2. 

Nabór nr BOWH/0/17/2022 – termin przyjmowania wniosków od 21.02.2022 r. do 
10.03.2022r., ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 3; ilość wybranych wniosków, które 
mieszczą się w limicie środków wynoszącym 330 000,00 zł wyniosła 2. 
 
W zakresie: Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności 
lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań 
innowacyjnych 

Nabór nr BOWH/0/18/2022 – termin przyjmowania wniosków od 21.02.2022 r. do 
10.03.2022r., ilość wniosków, które wpłynęły na nabór: 10; ilość wybranych wniosków, które 
mieszczą się w limicie środków wynoszącym 600 000,00 zł wyniosła 9. 
 

5. Plan Komunikacji: 
  
W latach 2019-2022 organizowano przed naborami spotkania/szkoleń dla 
Wnioskodawców/Grantobiorców. 
Zamieszczano artykuły promujących działalność LGD na stronie www.wieshistoryczna.pl. i profilu FB. 
Wyemitowano artykułu w gazecie lokalnej (PPB oraz Gazeta Oławska).  
Udzielano indywidualnego doradztwa. 
 

6. Kontrole  

 

Kontrole realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

W latach 2019-2022 prowadzone były kontrolę prawidłowej realizacji przez Stowarzyszenia „Brzesko-

Oławska Wieś Historyczna” zobowiązań określonych w Umowie o sposobie realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju, którą realizowano w poszczególnych latach realizacji LSR. 

 

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. 

 

W dniach 17-25 października 2022r. przeprowadzono kontrolę Projektu Grantowego 

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

Po przeprowadzonej kontroli Projekt Grantowy został rozliczony. Zakwestionowano koszty na kwotę 

niespełna 1 tys. złotych, w  związku z  realizację Zadania przez Grantobiorce poza wyznaczoną działką. 

 

W dniach 24-28 sierpnia 2020 r. została przeprowadzona kontrola ex-post operacji: Rozwijanie bazy 

rekreacyjno-sportowej – Parkour Parki i Street Workoat Parki. 

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

żadnych nieprawidłowości w realizacji przedmiotowej operacji. 

 

7. Warsztat refleksyjny 

 

Corocznie w latach 2019-2022 odbywał się Warsztat refleksyjny, którego celem było przeprowadzenie 

wewnętrznej ewaluacji wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Brzesko-Oławskiej Wsi 

Historycznej. 

 

8. Aktualizacja LSR 

 

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

2019 r., 18 lutego 2020 r., 29 września 2020 r., 24 czerwca 2021 r. i 17 stycznia 2022 r. 

 

9. 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. 

 

10. Dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju 

 

W lipcu 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. 

 

W maju 2020 r. Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" otrzymało dodatkowe środki w 

wysokości 880 tys. złotych na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Środki zostały przeznaczone na premie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz 

zadania związane z rozwijaniem bazy rekreacyjno–sportowej i integracyjnej na obszarze. 

 

W październiku 2021 r. Stowarzyszenie "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna" otrzymało dodatkowe 

środki w wysokości 600 tys. EUR na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju. 

 

Środki przeznaczono na premie w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz realizację 

działań aktywizujących lokalną społeczność. 

 

11. NOWA LSR 

 

W dniu 8 czerwca 2022r. Stowarzyszenie „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” podpisało Umowę 

z Samorządem Województwa Opolskiego na wsparcie przygotowawcze do tworzenia oddolnej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na kolejne lata 2023-2027. 

 

12. Inne działania 

 

- Stowarzyszenie pozyskało  10 500 zł w ramach konkursu nr 4/2020 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które były realizowane 

w 2020 roku. 

Celem zadania była promocja obszaru Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” poprzez 

produkcję i udostępnienie filmu pn. „Zechcesz tu zostać” prezentującego efekty (przykłady 

projektów)  wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na obszarze Lokalnej Grupy Działania 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” w okresie do 30 października 2020 r. 

 

W filmie zostali zaprezentowani Beneficjenci, którzy zrealizowali zadania/operacje: 

- aktywizujące mieszkańców w celu tworzenia partnerstw na rzecz realizacji projektów nakierowanych 

na rozwój obszarów wiejskich, w skład których wchodzą przedstawiciele sektora publicznego, 

prywatnego i organizacji pozarządowych, 

- optymalizujące wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego, 

- rozwijające przedsiębiorczość na obszarze LGD, a także 

- promujące wieś jako miejsce atrakcyjne pod kątem życia i zarobkowania. 

 

 Stowarzyszenie pozyskało  35 000 zł w ramach konkursu nr 6/2021 dla 

partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na wybór operacji, które były 

realizowane w 2020 roku. 

 

Operacja pn.: „Ekologicznie - czyli jak ?” polegała na organizacji wizyty studyjnej krajowej dla 20 

osób – mieszkańców wsi oraz przeprowadzenie 15 warsztatów ekologicznych dla dzieci i młodzieży 

z obszaru działania Stowarzyszenia „Brzesko-Oławska Wieś Historyczna” (woj. opolskie). 

 



 Wyprodukowano film przy współpracy z Nową Trybuną Opolską promujący zabytkowe 

kościoły, które stanowią największe w Polsce skupisko polichromii, które zostały w części 

odnowione przy wsparciu finansowym pochodzącym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, przy 

pomocy Stowarzyszenia "Brzesko-Oławska Wieś Historyczna".  

 

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

Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach. 

 

  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. 

 

 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. 
 

 Stowarzyszenie uczestniczyło w: 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. 
 

 Stowarzyszenie uczestniczyło w dniu 19 czerwca 2022r. w Święcie Województwa Opolskiego, 
które odbyło się przy Zamku Mosznej. 
 

 Stowarzyszenie uczestniczyło corocznie w Europejskich Targach Chłopskich w Krzyżowicach 

które organizowane były przez Gminę Olszanka oraz Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic. 

 

13. Posiedzenia Władz Stowarzyszenia 

 Zarząd Stowarzyszenia 

Liczba Posiedzeń Zarządu: 15 

Liczba Uchwał: 39 

 

 Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia 

Liczba Walnych Zebrań: 8 

Liczba Uchwał: 19 

 

 Komisja Rewizyjna 

Liczba Posiedzeń Komisji: 4 

Liczba Uchwał: 5 

 

 


