
 

Sprawozdanie rzeczowe z działań 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

za rok 2019r. 

 

STYCZEŃ 

1. 23.01.2019r. odbył się warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” 

2. 07.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Złożono do UMWO informację monitorującą realizację operacji w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji za okres VII-

XII 2018r. 

4. Uczestniczono w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w zakresie realizacji LSR. 

5. W dniu 14 stycznia  Rada Decyzyjna dokonała oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz budowy 

lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub 

rekreacyjnej. 

6. Rozpoczęto realizację kampanii, na rzecz pozyskania 1%, w ramach Programu 

„Działaj Lokalnie”, na którą otrzymano dotację 3 000 zł. 

7. Zgłoszono firmę Nestro Sp. zo.o. w ogólnopolskim konkursie o tytuł „Dobroczyńcy 

Roku”. 

 

LUTY 

1. Złożono wniosek do Gminy Kluczbork na organizację IX Opolskiego Jarmarku 

Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 5 000, 00 zł 

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

Folkloru i otrzymano dofinansowanie w kwocie 1 800 zł. 

3. Udział w „Kawiarence Obywatelskiej”  organizowanej przez  Stowarzyszenie Regionu 

Kluczborskiego Kobietom Mammograf. 

4. Złożono wniosek do Zarządu Województwa na organizację IX Opolskiego Jarmarku 

Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 12 000, 00 zł. 

5. Złożono do UMWO uzupełnienia do informacji monitorującej za okres VII-XII 2017r. 

6. Dokonano zmian w harmonogramie naborów w celu powtórzenia ogłaszanych 

naborów, na które nie było chętnych wnioskodawców. 

7. Dokonano zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju, które dotyczyły Regulaminu biura 

oraz zwiększenia wskaźników. 

8. Złożono sprawozdanie z realizacji LSR za 2018r., UMWO nie wniósł żadnych uwag  

i zaakceptował sprawozdanie. 

9. 19 lutego w Wołczyńskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

dziewiąty konkurs grantowy “Działaj Lokalnie”. 

10. W Miejskim Domu Kultury w Oleśnie odbyła się konferencja inaugurująca realizację 

projektu Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje dofinansowanego 

ze środków Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. 



11. 11.02 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

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

do programu „Działaj Lokalnie” 

13. Złożono sprawozdanie z realizacji LSR za 2018r. 

 

 

MARZEC 

1. Zorganizowano dzień seniora z Doliną Stobrawy. 

2. Złożono wniosek na rozwój organizacji w ramach PROO- Programu Rozwoju 

Organizacji Obywatelskich. 

3. Złożono do UMWO uzupełnienia do informacji monitorującej za okres I-VI 2018r. 

4. 04.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

5. Złożono do UMWO uzupełnienia do wniosku o płatność za okres do 31.10.2018r. 

6. Uczestniczono w szkoleniu dla członków rad decyzyjnych, zarządu i pracowników 

zakresie procesu i oceny i wyboru operacji. 

7. Ogłoszono nabór wniosków dla młodych organizacji i grup nieformalnych w ramach 

programu "Kierunek FIO 2019" oraz zorganizowano spotkania informacyjne. 

8. W dniach 20 – 22 marca uczestniczono w Warszawie w podsumowaniu X edycji 

„Działaj Lokalnie”. Grupa  nieformalna Koło Emerytów w Wołczynie odebrała 

wyróżnienie w konkursie „Opowiedz…” . 

9. W ramach projektu "„Dobre bo lokalne”  stworzenie bazy twórców, produktów i usług 

regionalnych na obszarach partnerskich LGD oraz rozpoczęto prace nad strategią 

marketingową produktów. 

10. Rozpoczęto podpisywanie umów z grantobiorcami na realizacje zadań w ramach 

projektu grantowego "Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność" 

 

 

KWIECIEŃ 

1. 01.04 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

2. 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. 

3. W wyniku zakończonej weryfikacji wniosku o płatność w ramach poddziałania 19.4 

otrzymano płatność 260 tys. zł. 

4. Przedstawicielki stowarzyszenia uczestniczyły w dwudniowym szkoleniu pn. 

„Skuteczna aktywizacja społeczna”. 

5. Ogłoszono dziesiąty konkurs Działaj Lokalnie. 

6. 24 kwietnia odbyło się Walne Zebranie, podczas którego przedstawiono sprawozdanie 

rzeczowo – finansowe Zarządu oraz odbyły się wybory do Rady Decyzyjnej . 

7. Ogłoszono nabory wniosków 14-20/2019 na przedsięwzięcia realizujące Lokalną 

Strategię Rozwoju finansowaną ze środków PROW na lata 2014 – 2020. 

 



 

MAJ 

 

1. W dniu 9 maja odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, podczas którego 

przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie rzeczowo-finansowe oraz 

przeprowadzone zostały wybory do Rady Decyzyjnej. 

2. 09.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Uczestniczono w konferencji pn.”Program Rozwoju Obszarów w kontekście rozwoju 

przedsiębiorczości i innowacyjności”. 

4. Wzięto udział w VI edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich. 

5. Zorganizowano spotkania informacyjno- szkoleniowe w ramach programu „Działaj 

Lokalnie”. 

6. Rozpoczęto cykl szkoleń dla rękodzielników w ramach projektu „Dobre bo lokalne”. 

Pierwsze szkolenie: Promocja i marketing. 

7. Ogłoszono ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu „Kierunek 

FIO” 2019 i przeprowadzono szkolenie dla realizatorów. 

8. Uczestniczono w Pikniku z Funduszami Europejskimi w Muzeum Wsi Opolskiej w 

Opolu-Bierkowicach, promując naszą Lokalną Grupę Działania, jak również Miody z 

Maciejowa. 

9. Ogłoszono nabór na warsztaty rękodzielnicze podczas  IX Opolskiego Jarmarku 

Folkloru. 

10. Odbył się Warsztat mistrzowski z Magdaleną Bojarowską – przykład sukcesu opartego 

na bazie produktu lokalnego oraz szkolenia: Efektywność w pracy na własny 

rachunek: zarządzanie czasem, automotywacja, prowadzenie budżetu firmy; Sprzedaż 

internetowa – o czym warto wiedzieć i jak to sobie zorganizować. 

11. Rozstrzygnięto konkurs grantowy Działaj lokalnie. W ramach konkursu wpłynęło 21 

wniosków. 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. 

12. Odbyły się nabory wniosków na przedsięwzięcia: 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; Utworzenie miejsc umożliwiających 

prowadzenie edukacji regionalnej i przyrodniczej. 

13. 29.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

 

CZERWIEC 

1. Otrzymano podziękowania za udział w pracach Komitetu Monitorującego RPO WO 

na w latach 2014-2018 

2. 03.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Wzięto udział w konferencji pn. Przedsiębiorstwo społeczne - równy partner w 

biznesie organizowanym przez OWES Subregionu Północnego. 

http://www.dzialajlokalnie.pl/
http://www.dzialajlokalnie.pl/


4. Ogłoszono konkurs na produkt lokalny pn „Dobre bo lokalne”, który jest realizowany 

w ramach międzynarodowego projektu współpracy. 

5. W dniu 22 czerwca w godz. 10.00-15.00 na kluczborskim rynku odbył się IX Opolski 

Jarmark Folkloru. W tym dniu nastąpiło również otwarcie skweru różanego  

w Kluczborku. 

6. Odbyło sie posiedzenie Rady Decyzyjnej, podczas którego dokonano oceny 

wniosków, które wpłynęły w ramach naborów 14-20/2019. 

7. Odbyło się szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów, w ramach konkursu 

grantowego „Działaj Lokalnie”. 

8. Odbył się warsztat dla rękodzielników: Motywy ludowe jako inspiracja warsztat 

autorski z designerem 

9. Odbyły się szkolenia: Aspekty prawno – podatkowe firm; Bezpłatne narzędzia 

internetowe do prowadzenia prężnej firmy. 

10. 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 

11. Odbyło się spotkanie podsumowujące projekt partnerski „Jak dobrze mieć sąsiada – 

olesko-kluczborskie inspiracje.” 

 

 

LIPIEC 

1. 01.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

2. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 

w zakresie przesunięć kwot między przedsięwzięciami. 

 

 

 

SIERPIEŃ 

1. Przeprowadzono remont nowej siedziby stowarzyszenia. 

2. 05.08 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Uczestniczono w wydarzeniach realizowanych przez grantobiorców konkursów: 

kierunek FIO oraz Organizacja wydarzeń kulturalnych integrujących społeczność . 

4. W wyniku kampanii 1%, podatnicy przekazali na rzecz naszej organizacji kwotę: 13 

268,90 zł, która w całości została przekazana na realizację programu „Działaj 

Lokalnie” 

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

własny w ramach zadania publicznego „Kierunek FIO”. 

 

WRZESIEŃ 

1. Wzięto udział w XXVIII posiedzeniu Komitetu Monitorującego RPO WO. 

2. 02.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Zwiększono  udziały w Spółce Dolina Stobrawy Sp. z o.o. oraz jednocześnie 

wniesiono dopłatę w wysokości 8,44% udziałów. 

4. Podpisano porozumienie z Muzeum Śląska Opolskiego dotyczące współpracy przy 

http://www.dzialajlokalnie.pl/


realizacji Programu Narodowego Centrum Kultury- Bardzo Młoda Kultura 2019-

2021. 

5. Uczestniczono w podsumowaniu projektu "Szumi las w Szumiradzie" realizowanego 

w ramach Programu Działaj Lokalnie. 

6. Przeprowadzono rekrutację miejscowości, w których zostały przeprowadzone 

warsztaty „Jak założyć wioskę tematyczną” . 

7. Współorganizowano Spotkanie dla beneficjentów PROW pn. Realizacja projektów 

oraz składanie wniosków o płatność. 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Przeniesiono siedzibę i biuro stowarzyszenia do budynku przy ul. Moniuszki 4 oraz 

zgłoszono zmianę siedziby do KRS. 

2. Zorganizowano podróż studyjną  do LGD Stowarzyszenie Korona Północnego 

Krakowa  mającą na celu aktywizację społeczności lokalnej. 

3. W ramach realizacji projektu współpracy pod tytułem: „Dobre bo lokalne” 

uczestniczyło w wizycie studyjnej do zagranicznego partnera projektu MAS Hranicko  

z. s. z Czech. 

4. Goszczono na naszym terenie przedstawicieli LGD Stowarzyszenie Korona 

Północnego Krakowa oraz grantobiorców programu „Działaj Lokalnie” z ich terenu. 

5. Wspólnie ze Stowarzyszeniem LGD Kraina Świętej Anny 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 2020. 

6. 07.10 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

LISTOPAD 

 

1. Uczestniczono  w konferencji pn. Questy-  Wyprawy Odkrywców. 

2. Zorganizowano Szkołę Animatorów Kulturalnych o specjalności animator czasu 

wolnego, dla mieszkańców naszej LGD. 

3. Ogłoszono nabory na Podejmowanie i Rozwijanie działalności gospodarczej oraz na 

Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej. 

4. Przeprowadzono spotkanie informacyjno-szkoleniowe dotyczące naborów na 

tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych oraz na 

podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej i szkolenie z pisania biznesplanu 

w ramach organizowanych naborów. 

5. W nowej siedzibie naszego stowarzyszenia odbyło się spotkanie sieciujące dla  

realizatorów projektów w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. 

6. Uczestniczyliśmy w Targach Funduszy Europejskich, które zorganizowane zostały 

http://www.dzialajlokalnie.pl/


przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Centrum Wystawienniczo 

Kongresowym w Opolu. 

7. Złożono wniosek o dofinansowanie do Ministerstwa Kultury i dziedzictwa 

Narodowego w ramach konkursu Kultura Ludowa i Tradycyjna 2020 na zadanie pn. 

„Tradycje Opolskie”. 

8. Uczestniczono w Uroczystej Gali w ramach XI Międzynarodowych Targów Turystyki 

Wiejskiej i Aktywnej AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE, podczas której odebrano 

nagrodę za zdobycie III miejsca w Konkursie na najlepszy produkt turystyczny. 

9. 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; 

10. 04.11. odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Zorganizowano szkolenie dla Rady Decyzyjnej i pracowników biura.  dotyczące 

oceny wniosków i biznesplanów. 

2. W ramach projektu współpracy "Dobre bo lokalne" wydano katalog produktów 

regionalnych a także w Urzędzie gminy w Kluczborku wystawiono gablotę  

wystawową, w której  prezentowane są produkty lokalne wszystkich partnerskich 

LGD. 

3. 02.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 wydarzeń kulturalnych integujących społeczność” 

 
 


