
 

Sprawozdanie rzeczowe z działań 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

za rok 2018r. 

STYCZEŃ 

1. Podpisano umowę na organizację stażu dla Pani Dominiki Kołeckiej, który to odbywał 

się do końca kwietnia. 

2. Złożono wniosek do Powiatu Kluczborskiego na organizację VIII Opolskiego Jarmarku 

Folkloru i otrzymano dofinansowanie w kwocie 3 750 zł. 

3. 08.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

4. Otrzymano dofinansowanie na kampanię 1% i rozpoczęto działania m.in. darmowe 

rozliczanie PIT 

5. Przeprowadzono szkolenie w Gminie Byczyna na temat źródeł pozyskiwania środków 

na działania społeczne oraz szkolenie dla rolników: pozyskiwanie środków na 

inwestycje w ramach PROW 2014-2020, program rolno-środowiskowo-klimatyczny, 

zasady otrzymywania dopłat bezpośrednich. 

6. Udzielono wsparcia merytorycznego dla organizacji „Stowarzyszenie Regionu 

Kluczborskiego Kobietom Mammograf” w ramach organizowanej Kawiarenki 

Obywatelskiej. 

7. UMWO przeprowadził czynności kontrolne pn: Prawidłowość realizacji przez Stow. 

LGD „Dolina Stobrawy” zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie 

realizacji strategii w ramach PROW, raport otrzymano 08.06.2018r. 

8. Rozpoczęto realizację kampanii, na rzecz pozyskania 1%, w ramach Programu „Działaj 

Lokalnie”, na którą otrzymano dotację 3 000 zł. 

9. Zgłoszono firmę Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom”Sp. Z o.o. w ogólnopolskim 

konkursie o tytuł „Dobroczyńcy Roku”. 

10. Przeprowadzono warsztat refleksyjny dla mieszkańców obszaru LGD dotyczący 

realizacji finansowej i rzeczowej LSR w 2017r. 

11. Złożono informację monitorują realizację operacji w ramach poddziałania 19.4 

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” za II półrocze 2017r. 

12. Uczestniczyć w spotkaniu dotyczącym realizacji projektu współpracy pomiędzy 5 

opolskimi LGD oraz z czeskimi partnerami. 



 

LUTY 

1. 1 lutego nasze wsie tematyczne odwiedziła grupa przedstawicieli Lokalnej Grupy 

Działania Euro – Country. 

2. Członkowie Rady Decyzyjnej, Prezes oraz pracownicy biura uczestniczyli w szkoleniu 

w zakresie analizy biznesplanu zorganizowanym przez Departament PROW. 

3. 05.02 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

4. Złożono uzupełnienia do wniosku o przyznanie pomocy na projekt grantowy pn. 

„Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”. 

5. Odbywały się spotkania z darczyńcami, w celu pozyskania środków na wkład własny 

do programu „Działaj Lokalnie” 

6. Uczestniczono w szkoleniu dla Ośrodków „Działaj Lokalnie” zorganizowanym przez 

Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. 

7. 16 lutego w świetlicy wiejskiej w Chudobie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

konkurs grantowy “Działaj Lokalnie” 2017. 

8. Złożono sprawozdanie z realizacji LSR za 2017r. 

 

 

MARZEC 

1. Złożono wniosek do Zarządu Województwa na organizację VIII Opolskiego Jarmarku 

Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 11 140, 00 zł. 

2. Na kluczborskim Rynku zorganizowano pikietę „Zostaw 1% w naszym regionie”. 

3. 05.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

4. Złożono wniosek do Gminy Kluczbork na organizację VIII Opolskiego Jarmarku 

Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 5 000, 00 zł 

5. Podczas spotkania wiejskiego w ramach Dnia Kobiet w Brońcu oraz w Szumie 

przedstawiono prezentację dotyczącą wsi tematycznych oraz oferty działań 

Stowarzyszenia. 

6. Uczestniczono w IV posiedzeniu Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW. 

7. Zorganizowano zzkolenie w ramach inicjatywy #KOP na temat: „Jak współpracować, 

a nie rywalizować”. 

 



 

KWIECIEŃ 

1. Poprzez przekazanie publikacji i gadżetów wsparto Zespół Szkół Ogólnokształcących 

w organizacji Mistrzostw w Rozwiązywaniu Łamigłówek oraz w ramach konkursu „Co 

wiecie o powiecie kluczborskim?” oraz otrzymano podziękowanie za pomoc w 

zorganizowaniu konkursów. 

2. 09.04 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Uczestniczono w szkoleniu „Zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” 

organizowanym dla absolwentów doradców lokalnych Fimango. 

4. W dniu 19 kwietnia odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas 

którego przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe. 

5. Zaprezentowano działalność Stowarzyszenia, z podkreśleniem działań realizowanych 

dla młodzieży podczas konkursu dla uczniów „Co wiecie o Powiecie?!” 

6. W okresie IV-V przeprowadzono warsztaty w ramach cyklu szkoleń „Szkoła Liderów” 

dla 15 osób z terenu LGD. 

7. Zorganizowano cykl szkoleń w każdej z gmin dla potencjalnych realizatorów lokalnego 

konkursu grantowego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” oraz ogłoszono nabór 

wniosków w tym Programie. 

8. Podpisano umowę z UMWO na realizację grantu pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej 

społeczności” na kwotę 238 815,00zł 

9. Zorganizowano uroczyste podpisanie umów a także szkolenie dla 18 grantobiorców  

w ramach grantu pn. „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności”. 

10. Wzięto udział w spotkaniu dotyczącym wspólnego  opracowywania wniosku o dotacje 

w ramach  projektu „PARTNERSTWA PAFW”, w którym uczestniczył również 

animator PAFW. 

 

 

 

MAJ 

1. W dniach 18-20 maja zorganizowano wizytę studyjną dla mieszkańców LGD do 

„Garncarskiej Wioski” w Kamionce. 

2. 07.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Odbyło się posiedzenie Lokalnej Komisji Grantowej, podczas którego wybrano 10 

projektów do dofinansowania w ramach Konkursu Grantowego „Działaj Lokalnie”. 

Przyznano dotacje na łączną kwotę 55 000zł. 



4. Przeprowadzono nabór wniosków na projekt grantowy pod nazwą „Organizacja 

wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność”, który będzie realizowany w 2019r. 

Odbyło się 5 spotkań informacyjno-szkoleniowych w ramach organizowanego 

konkursu. 

5. 29.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

6. Ogłoszono nabór na prowadzenie warsztatów rękodzielniczych podczas Opolskiego 

Jarmarku Folkloru. 

7. Przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków zbytu w 

terminie 21.05-08.06.2018r., w ramach którego nie wpłynął żaden wniosek. 

8. Wspólnie z Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych otrzymaliśmy 

dofinansowanie z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na realizację projektu 

„Kierunek FIO”, który zakłada wsparcie młodych organizacji i grup nieformalnych z 

terenu województwa opolskiego na lata 2018-2019. 

9. Podpisano umowę pożyczki z bankiem Gospodarstwa Krajowego na finansowanie 

kosztów projektu grantowego „Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” na kwotę 

151 957, 95zł. 

10. Ogłoszono nabór na wolne stanowisko pracy Pracownik merytoryczny. 

11. Wzięto udział w wydarzeniu „Dzień Kasztanów w Komorznie”, podczas którego 

aktywizowano mieszkańców i zachęcano do pozyskiwania środków Stowarzyszenia. 

 

 

 

CZERWIEC 

1. Współorganizowano VI Ogólnopolski Konkurs Keyboardowy, którego organizatorem 

był Młodzieżowy Dom Kultury. 

2. Otrzymano  raport z czynności kontrolnych pn. Prawidłowość realizacji przez Stow. 

LGD „Dolina Stobrawy” zobowiązań określonych w umowie o warunkach i sposobie 

realizacji strategii w ramach PROW 

 

3. 04.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

4. Odbyło się uroczyste szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów, w ramach 

konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. 

5. 23 czerwca na kluczborskim rynku zorganizowano VIII Opolski Jarmark Folkloru. 

6. Poprzez przekazanie materiałów promocyjnych na festyny wsparto Stowarzyszenie  

w Jasieniu, Caritas Parafii w Kluczborku oraz Sołectwo Lasowice Małe. 



7. Uczestniczono w spotkaniu poświęconemu bieżącej realizacji LSR, które odbyło się  

w siedzibie Departamentu PROW. 

8. W związku zakończeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020, w zakresie 

projektu grantowego odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej, podczas którego 

wybrano 14 zadań do dofinansowania. 

9. 18.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

10. Zorganizowano spotkanie związane z planowanym projektem w ramach partnerstwa 

Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. 15. Zawiązała się grupa inicjatywna, do 

której należą: Miejski Dom Kultury w Oleśnie,  Szkoła Podstawowa w Wojciechowie, 

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Oleśnie oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”. 

 

 

LIPIEC 

1. Udzielono poparcia dla kandydatury Pani Alicji Gawinek oraz Pana Cezarego 

Miżejewskiego do Rady Działalności Pożytku Publicznego. 

2. Przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków zbytu w 

terminie 23.07-06.08.2018r 

3. 02.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

4. Zorganizowano szkolenie dotyczące wdrażania i realizacji LSR, ze szczególnym 

uwzględnieniem oceny wg lokalnych kryteriów wyboru. 

5. Złożenie do UMWO uzupełnień do informacji monitorującej za okres I-VI 2017r. 

6. Uczestniczono w podróży studyjnej do LGD „Wokół Łysej Góry” w ramach projektu 

„Gra(my) o swoje” finansowanego z KSOW. 

7. 17.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

8. Pracownice biura uczestniczyły w szkoleniu dotyczącym aktualizacji zasad ochrony 

danych osobowych i stworzeniu dokumentacji dla stowarzyszenia w tym zakresie. 

9. Złożono do UMWO informację monitorującą w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie 

na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”  za okres I-VI 2018r. 

10. Zorganizowano 6 spotkań informacyjnych w ramach konkursu grantowego „Kierunek 

FIO”. 

 

 



SIERPIEŃ 

1. Przeprowadzono ankiety monitorujące realizację LSR wśród beneficjentów PROW. 

2. Ponownie przeprowadzono nabór nr 6/2018 dla przedsięwzięcia 1.3.4 Rozwój Rynków 

zbytu w terminie 21.05-08.06.2018r., w ramach którego wpłynął 1 wniosek. 

3. Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie dla młodych organizacji i grup 

nieformalnych w ramach Programu „Kierunek FIO”. 

4. Ogłoszono nabór na ekspertów oceniających projekty w ramach konkursu „Kierunek 

FIO” 

5. Na wniosek Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” Szkoła Filmowa Andrzeja 

Wajdy z Warszawy, przyjechała na siedmiodniowe terenowe szkolenie do Borek 

Wielkich. Efektem wyjazdu było nawiązanie nowych kontaktów oraz film o Borkach 

Wielkich.  

6. Otrzymano z Urządów Skarbowych 1% podatku. W wyniku tegorocznej kampanii 1%, 

prowadzonej od stycznia do kwietnia br. Podatnicy przekazali na rzecz naszej 

organizacji kwotę: 10 934,69 zł, która w całości została przekazana na realizację 

programu „Działaj Lokalnie”. 

7. Partnerski projekt pt. „Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje” 

otrzymał dotację w wysokości 20 000 zł. 

8. 06.08 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

9. Podpisano umowę z Zarządem Województwa Opolskiego oraz z OCWIP na wkład 

własny w ramach zadania publicznego „Kierunek FIO”. 

 

WRZESIEŃ 

1. Wzięto udział obchodach 15-lecia Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. 

2. Uczestniczono w szkoleniu Sieci Doradców Lokalnych dot. doskonalenia warsztatu 

doradczego organizowanym dla absolwentów doradców lokalnych Fimango a także 

wzięto udział w szkoleniu pn. Prawo pracy. 

 

3. Zorganizowano spotkanie sieciujące a także szkolenie dla grantobiorców Programu 

„Działaj Lokalnie” z zakresu tworzenia filmów w ramach konkursu „Opowiedz…” 

4. Pan Tomasz König pełniący funkcję członka Zarządu Stowarzyszenia LGD „Dolina 

Stobrawy” został nagrodzony wyróżnieniem w konkursie „Najaktywniejszy Lider 

Społeczności Wiejskich”, w ramach konkursu organizowanego przez Opolski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego w Łosiowie. 



5. W ramach konkursu grantowego „Kierunek FIO” przyznano 30 dotacji na łączną 

kwotę 140 000 zł.  

6. Odbyło się szkolenie dla realizatorów projektów w ramach tegorocznego konkursu 

„Kierunek FIO” 

7. 03.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Uczestniczono w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym realizacji 

wskaźników LSR połączonego ze szkoleniem pn. „Ochrona danych osobowych w 

organizacjach i stowarzyszeniach, zakładach pracy - co się zmieniło po wejściu 

RODO?” 

2. Złożono do UMWO wniosek o płatność za okres od 14.07.2016  o 31.10.2018r. 

3. W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego podpisana została umowa 

dotycząca realizacji projektu pod tytułem: „Dobre bo lokalne”  Projekt współpracy 

realizować będzie sześciu partnerów: Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”, które 

jest koordynatorem projektu; Stowarzyszenie Kraina św. Anny; Stowarzyszenie 

„Brzesko-Oławska Wieś Historyczna”; Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna”; 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów”; MAS Hranicko  z. s. 

z Czech. 

4. Zorganizowano wizytę studyjną dla przedstawicieli LGD „Wrót Wielkopolskich”, 

którzy gościli wsi tematycznej Borkowice- Wioska Drewna oraz w Chudobie- Wiosce 

Dekarzy. 

5. 08.10 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

LISTOPAD 

 

1. Zagłosowano na Panią Alicję Gawinek jako kandydatkę na członka Rady Pożytku 

publicznego Województwa opolskiego. 

2. Uczestniczono w obradach Narady Techniczno-Gospodarczej Nadleśnictwa Kluczbork. 

3.  Zorganizowano spotkanie informacyjne i szkolenie z pisania biznesplanu w ramach 

planowanych naborów 7 - 13/2018. 

4. W dniach 12.11 - 30.11 przeprowadzono nabory 7 - 13/2018 na realizację 

przedsięwzięć: Podejmowanie działalności gospodarczej; Rozwój rynków zbytu; 

Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego; Wspieranie tworzenia 

krótkich łańcuchów dostaw; Wspieranie współpracy w zakresie usług turystycznych; 

Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów i usług 



lokalnych; Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej) i kulturowej 

dostosowanej do potrzeb społecznych. 

5. Przedłożono do UMWO Harmonogram realizacji planu komunikacji na 2019r. 

6. Uczestniczono w dwudniowym warsztacie pn.: Jak przygotować  i przeprowadzić 

warsztat refleksyjny?” 

7. Ogłoszono nabory dotyczące realizacji przedsięwzięć: Podejmowanie działalności 

gospodarczej; Rozwój rynków zbytu; Tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego; Wspieranie tworzenia krótkich łańcuchów dostaw; Wspieranie współpracy 

w zakresie usług turystycznych ; Wspieranie współpracy w zakresie rozwijania rynków 

zbytu produktów i usług lokalnych; 

8. 29.11. odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

9. 29 listopada odbyło się Walne Zebranie Stowarzyszenia, podczas którego odbyły się 

wybory do Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej 

 

GRUDZIEŃ 

1. Zorganizowano  szkolenie dla organizacji pozarządowych pt. „Przepisy RODO  

w organizacjach pozarządowych”. 

2. Złożenie do UMWO ponownych uzupełnień do informacji monitorującej za okres I-

VI 2017r. 

3. Referat kontroli D PROW rozpoczął czynności kontrolne pn. Prawidłowość realizacji 

przez Stow. LGD „Dolina Stobrawy” zobowiązań określonych w umowie o warunkach 

i sposobie realizacji strategii w ramach PROW w roku 2018. 

4. 10.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

5. Współorganizowano spotkanie dla organizacji pozarządowych dotyczące naborów w 

ramach programów FIO i PROO, które poprowadzone zostało przez przedstawiciela 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Udział w ciałach opiniodawczo-doradczych 

1. Komitet Monitorujący RPOWO 

2. Grupa Robocza ds. KSOW przy UMWO 

3. Rada Pożytku Publicznego przy UMWO 

 

 

 

 

Realizowane projekty: 

1. Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie „ 

2. Konkurs Grantowy na mikrodotacje „Kierunek FIO” 

3. Opolski Jarmark Folkloru  

5. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

6. Konkurs na wkłady własne do projektu „Kierunek FIO”  

7. Projekt grantowy pn. ”Organizacja zajęć dla lokalnej społeczności” 

 

 

 


