
 

Sprawozdanie rzeczowe z działań 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

za rok 2020r. 

 

STYCZEŃ 

1. Złożono wniosek w ramach Planu działania KSOW na projekt „Wydanie albumu 

promującego dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” 

2. Złożono wniosek  pn.” Ocalić od zapomnienia tradycje Śląska Opolskiego” w ramach 

otwartego konkursu ofert organizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego. 

3. 20.01.2020r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej dotyczące oceny wniosków  

z naborów: 21/2019 – Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej (w tym sportowej)  

i kulturowej dostosowanej do potrzeb społecznych; nr 22/2019 – Podejmowanie 

działalności gospodarczej; oraz 23/2019 – Rozwijanie działalności gospodarczej w 

tym podnoszenie kompetencji w przedsiębiorstwach i ogłoszono wyniki w ramach 

tych konkursów. 

4. Złożono wniosek  pn.” Przewodnicy Wsi Tematycznych” w ramach otwartego 

konkursu ofert organizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego, na który 

nie otrzymano wsparcia. 

5. 13.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

6. Złożono do UMWO informację monitorującą realizację operacji w ramach 

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

XII 2019r. 

7. Przeprowadzono kampanię promującą Katalog produktów regionalnych wydany  

w ramach realizowanego projektu współpracy „Dobre bo lokalne”. 

8. Przedstawiono kolejny z efektów projektu współpracy „Dobre bo lokalne”, którym 

jest film. Prezentuje on laureatów konkursu na produkt regionalny. 

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

„Działaj Lokalnie”, na którą otrzymano dotację 4 000 zł. 

 

LUTY 

1. 03.02.2020r. odbył się warsztat refleksyjny, dotyczący realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” 

2. 03.02 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Złożono wniosek do Gminy Kluczbork na organizację X Jubileuszowego Opolskiego 

Jarmarku Folkloru. W związku z sytuacją epidemiczną Gmina Kluczbork nie 

przyznała dotacji w zakresie Kultury. 

1. 6 lutego odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w celu rozpatrzenia protestów  

w ramach autokontroli. Rozpatrywano protesty z naborów nr: 22/2019 i 23/2019. 

4. W dniach 10-11 lutego 2020 r. uczestniczyliśmy w szkoleniu dla Ośrodków Działaj 

Lokalnie i Lokalnych Partnerstw PAFW, które odbyło się w Warszawie. 

5. Zgłoszono firmę Nestro Sp. z o.o. w ogólnopolskim konkursie o tytuł „Dobroczyńcy 

Roku”. 

6. Zaprezentowano raporty z badania rynku produktu regionalnego w ramach projektu 



współpracy „Dobre bo lokalne”. 

7. Uczestniczono w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Doliny Stobrawy” 

Sp. z o.o. 

8. Złożono wniosek do Powiatu Kluczborskiego na organizację X Jubileuszowego 

Opolskiego Jarmarku Folkloru. 

9. Złożono wniosek do Zarządu Województwa na organizację X Jubileuszowego 

Opolskiego Jarmarku Folkloru i otrzymano wsparcie w kwocie 12 000 zł. 

10. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Kraina Św. Anny złożono wniosek do Zarządu 

Województwa Opolskiego na wkład własny w ramach zadania publicznego „Kierunek 

FIO”. Otrzymano dotację w wysokości 10 000 zł. 

11. 25 lutego w Ośrodku Kultury w Byczynie odbyła się uroczysta gala podsumowująca 

konkurs grantowy “Działaj Lokalnie”, który już po raz dziesiąty zorganizowało nasze 

stowarzyszenie. 

12. W dniu 27.02 uczestniczono w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym dotyczącym 

realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju i zmian LSR w celu wykorzystania środków 

finansowych w ramach różnicy kursowej. 

13. W dniu 27.02.2020r. przeprowadziliśmy szkolenie dla aktywnych mieszkańców 

Gminy Lasowice Wielkie. 

14. Złożono sprawozdanie z realizacji LSR za 2019r. 

 

 

MARZEC 

1. Otrzymano dofinansowanie w kwocie 7 000 zł do wniosku pn.” Ocalić od 

zapomnienia tradycje Śląska Opolskiego” na opracowanie i wydanie śpiewnika. 

2. 02.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Złożono wniosek wstępny w konkursie pn. Program Rozwoju Organizacji 

Obywatelskich (PROO) 

4. Zaplanowano Walne Zebranie członków stowarzyszenia. W związku z 

wprowadzeniem w Polsce stanu zagrożenia epidemiologicznego, zaplanowane na 26 

marca 2020 roku zostało odwołane. 

5. W związku z wprowadzeniem w Polsce stanu epidemii przeorganizowano pracę biura. 

Od 30.03.2020r. pracownice biura przeszły na pracę zdalną. 

6. Odbywały się rozmowy z darczyńcami, w celu pozyskania środków na wkład własny 

do programu „Działaj Lokalnie” 

 

 

KWIECIEŃ 

1. Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Kluczborskiego na organizację X 

Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku Folkloru w kwocie 2 000 zł. 

2. Działając jako Operator Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wspólnie ze  

Stowarzyszeniem Kraina św. Anny ogłoszono nabór wniosków dla młodych 

organizacji i grup nieformalnych w ramach programu "Kierunek FIO 2020" oraz 

zorganizowano spotkania informacyjne. 

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

FIOpolskie”. 



4. 29.04  odbyło się zdalne Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

 

 

 

MAJ 

 

2. Złożono wniosek do Narodowego Instytutu Wolności na realizację zadania w ramach 

Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie 

Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. Otrzymano wsparcie w kwocie 9 938,00 zł. 

3. 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. 

4. Zgłoszono się do udziału w wydarzeniu: Dni otwarte funduszy europejskich. 

5. Ogłoszono konkurs „Działaj Lokalnie” skierowany do organizacji pozarządowych 

oraz grup nieformalnych. W ramach konkursu została uruchomiona ścieżka 

tematyczna: „Młodzi- lokalnie zaangażowani”. 

6. W dniu 19.05 odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej w celu ponownej oceny 

wniosków, w związku z wpłynięciem protestów w ramach naborów 22/2019  

i 23/2019. 

7. Zorganizowano spotkanie informacyjno- szkoleniowe w ramach programu „Działaj 

Lokalnie”, które odbyło się w formie webinaru. 

8. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące zmiany Lokalnej Strategii Rozwoju 

w zakresie przesunięć kwot z przedsięwzięć, na które nie było zainteresowania na 

przedsięwzięcia cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem. 

 

CZERWIEC 

1. Od 1.06.2020r. biuro stowarzyszenia działa stacjonarnie, w stałych godzinach  

i w pełnym składzie. 

2. Otrzymano dofinansowanie w ramach KSOW „Wydanie albumu promującego 

dziedzictwo obszaru działania Stowarzyszenia LGD Dolina Stobrawy” na kwotę 

35 020,00 zł. 

3. 08.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

4. Złożono wniosek do Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy na 

dofinansowanie projektu „Stobrawa jest kobietą”, nie otrzymano wsparcia. 

5. Złożono prośbę o zmianę Harmonogramu Planu komunikacji na 2020r. ujętego  

w Lokalnej Strategii Rozwoju i otrzymano akceptację. 

6. Złożyliśmy wniosek w konkursie dla Ośrodków Działaj Lokalnie w ramach Funduszu 

Wsparcia ODL i otrzymaliśmy grant w wysokości 7 tys. zł. 

7. Złożono prośbę o aktualizację LSR w związku z przeliczeniem dostępnych środków 

we wszystkich przedsięwzięciach w ramach budżetu na walutę Euro. 

8. Złożono wniosek o akceptację zmian w Harmonogramie planowanych naborów. 

9. Podpisano aneks  do umowy o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność. 

10. Przedstawiono ostateczną listę rankingową wniosków w ramach konkursu „Kierunek 

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


FIOpolskie” 2020, przyznano 18 dotacji. 

11. Przeprowadzono szkolenie dla młodych organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych, które otrzymały dofinansowanie na realizację projektów w konkursie 

Kierunek FIOpolskie 2020. 

12. Został rozstrzygnięty Lokalny Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie” 2020. W ramach 

konkursu wpłynęło 18 wniosków. Posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 25.06.2020r. 

Komisja w wyniku oceny merytorycznej zdecydowała o przyznaniu 12 grantów na 

łączną kwotę 55 000,00 zł 

13. 29.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

 

 

 

LIPIEC 

1. Złożono wniosek wstępny do Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy na 

dofinansowanie projektu „Epicentrum aktywności”, wniosek przeszedł do drugiego 

etapu. 

2. 03.07 odbyło się zdalne Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Złożono wniosek w ramach Programu „Fundusz pomocowy dla organizacji 

pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 2020” finansowanego przez Polsko-

Amerykańską Fundację Wolności i otrzymano wsparcie w kwocie 15 000 zł. 

4. Złożono wniosek pn. „Rozwijamy się, działamy” do Zarządu Województwa 

Opolskiego na  Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji 

pozarządowych. Nie otrzymano wsparcia. 

5. Złożono do UMWO informację monitorującą realizację operacji w ramach 

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

2020r. 

6. 15 lipca odbyło się szkolenie dla tegorocznych realizatorów projektów, w ramach 

konkursu grantowego „Działaj Lokalnie”. Ze względu na sytuację zagrożenia 

epidemicznego spotkanie odbyło się w formie on-line. 

7. Rozpoczęto promocję wydanej „Oferty Wiosek Tematycznych”. Zadanie to 

zrealizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. „Edukacja Regionalna na 

Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych” 

 

 

 

SIERPIEŃ 

1. Otrzymano uzupełnienia do wniosku o aktualizację LSR w związku z przeliczeniem 

dostępnych środków w ramach budżetu na walutę Euro i złożono wyjaśnienia. 

2. Ogłoszono konkurs FIO w Kadrze dla realizatorów projektów Kierunek FIOpolskie 

2020. 

3. Uczestniczono w wydarzeniach realizowanych przez grantobiorców konkursu 

kierunek FIO. Gościliśmy w Łomnicy, gdzie grupa nieformalna „Inicjatywa sportowa” 

realizowała projekt „Na wakacje plażówka”. Byliśmy obecni w Rudnikach podczas V 

Opolskich Eliminacji do Mistrzostw Polski Speed-ball. 

4. 03.08 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

5. 15.08.2020r. mieliśmy przyjemność gościć ze stoiskiem informacyjnym na imprezie 

Świętojański Kram Regionalnych Produktów Tradycyjnych. 



6. Rozpoczęto kampanię promującą X Opolski Jarmark Folkloru. 

7. Otrzymaliśmy informację z Urzędu Skarbowego o podatnikach, którzy w wyniku 

kampanii 1%, przekazali na rzecz naszej organizacji kwotę 15 600,50zł. Zebrana 

kwota całości została przekazana na realizację programu „Działaj Lokalnie”. 

 

WRZESIEŃ 

1. Ogłoszono nabór na organizację warsztatów rękodzielniczych podczas X 

Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku Folkloru, który ma się odbyć w Grodzie 

Rycerskim w Biskupicach. 

2. 07.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Uczestniczono w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Doliny Stobrawy” 

Sp. z o.o. 

4. 07.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

5. Uczestniczyliśmy w VI Regionalnych Zawodach Dekarzy w Chudobie 

organizowanych przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi „Dla Chudoby”. 

Podczas tego wydarzenia zorganizowaliśmy stoisko informacyjne. 

6. Uczestniczono w Narodowym Czytaniu w Lasowicach Małych 

7. Złożono wniosek pn. „Poszerzamy horyzonty” do Zarządu Województwa Opolskiego 

na  Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji 

pozarządowych. Otrzymano wsparcie w kwocie 9 000 zł. 

8. 26.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

9. W dniu 26 września 2020r. odbyło się Walne zebranie Członków Stowarzyszenia, 

podczas którego zatwierdzono sprawozdanie oraz odbyły się wybory do zarządu  

i komisji rewizyjnej. 

10. Otrzymano uzupełnienia do wniosku o aktualizację LSR oraz Harmonogramu 

planowanych naborów w związku z przeliczeniem dostępnych środków w ramach 

budżetu na walutę Euro i złożono wyjaśnienia. 

11. Mieliśmy przyjemność wziąć udział w uroczystym otwarciu świetlicy dla seniorów w 

Kotorzu Małym, które było zwieńczeniem projektu „Obywatel Senior” realizowanego, 

w ramach programu Kierunek FIOpolskie. 

12. Ze względu na wprowadzenie czerwonej strefy w powiecie kluczborskim zmuszeni 

byliśmy odwołać X Opolski Jarmark Folkloru. 

 

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 

1. Ze względu na sytuację epidemiologiczną rozwiązano umowę ze Starostwem 

Powiatowym oraz UMWO na organizację X Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku 

Folkloru. 

2. 05.10 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Złożono wniosek pełny  do Programu Aktywni Obywatele-Fundusz Krajowy na 

dofinansowanie projektu „Epicentrum aktywności”, nie otrzymano wsparcia. 

4. Złożono do UMWO uzupełnienia do informacji monitorującej realizację operacji  

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji za 



okres XI 2018-VI 2019r. i otrzymano pozytywną informację o zakończeniu 

weryfikacji. 

5. Zgłoszono projekt współpracy” Dobre bo lokalne” w konkursie na projekty 

współpracy organizowanym przez CDR w Brwinowie. 

 

LISTOPAD 

 

1. Złożono wniosek pn. „Rozwijamy, działamy, malujemy” do Zarządu Województwa 

Opolskiego na  Wsparcie rozwoju instytucjonalnego i infrastrukturalnego organizacji 

pozarządowych. Nie otrzymano wsparcia. 

2. 09.11. odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia 

3. Zgłoszono Tomasza Palucha do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Kluczborku. 

4. W dniach 23-27.11 uczestniczono w V Forum Edukacji Dorosłych 

5. W dniach 23.11-10.12 przedstawiciele organizacji uczestniczyli w cyklu szkoleń  

w ramach projektu Rozwój FAOW- czyli wzmacniamy głos pozarządowej wsi. 

6. Złożono do UMWO uzupełnienia do informacji monitorującej realizację operacji w 

ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji za 

okres VII 2019-XII 2019r.  

7. Uczestniczono w gali wręczenia nagród w konkursie na projekty współpracy 

organizowanej przez CDR w Brwinowie. Podczas gali, która odbyła się w formie 

wideokonferencji odebrano nagrodę za realizację projektu „Dobre bo lokalne”. 

8. Złożono do UMWO Harmonogram planu komunikacji na 2021r. 

9. Zwrócono się z zapytaniem o dostępność środków finansowych w ramach budżetu 

LSR w związku z planowanymi naborami na Rozwój Rynków Zbytu oraz Tworzenie 

infrastruktury rekreacyjnej. 

10. Pracownicy stowarzyszenia uczestniczyli w szkoleniu pn. Archiwizacja dokumentacji 

w lokalnych grupach działania. 

11. Rozstrzygnięto konkurs „FIO w Kadrze”, w którym przyznano 5 nagród głównych 

oraz 4 wyróżnienia. 

12. Przeprowadzono pierwsze warsztaty „Jak założyć wioskę tematyczną” Projekt 

współpracy „Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi Tematycznych”. 

 

GRUDZIEŃ 

1. Uczestniczono w Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników „Doliny Stobrawy” 

Sp. z o.o. 

2. Otrzymano od KRS zatwierdzenie zmian w składzie Zarządu i poinformowano o tych 

zmianach UMWO. 

3. Złożono do UMWO uzupełnienia do informacji monitorującej realizację operacji  

w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji za 

okresI-VI 2020r. , weryfikacja została zakończona pozytywnie. 

4. 07.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

5. Otrzymano informację o wszczęciu kontroli pt.: ”Prawidłowość realizacji przez 

Stowarzyszenie LGD Dolina Stobrawy zobowiązań określonych w umowie  

o warunkach i sposobie realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” za rok 2020 i jednocześnie przedłożono informacje dotyczące zakresu 



przeprowadzanej kontroli. 

6. Złożono do UMWO prośbę o aktualizację Lokalnej Strategii w zakresie załącznika nr 

5 Plan Komunikacji w związku z nieorganizowaniem naborów w 2020r.. 

7. Złożono wniosek  do UMWO o akceptację zmian w Harmonogramie planowanych 

naborów. 

8. Złożono wniosek o akceptację terminu naborów wniosków w zakresie Rozwoju 

Rynków Zbytu oraz Tworzenia infrastruktury rekreacyjnej, który zaplanowano  

w okresie 25.01.2021-08.02.2021r. 

9. Odbyło się spotkanie sieciujące dla tegorocznych realizatorów projektów „Działaj 

Lokalnie” w naszym regionie. 

10. Rozpoczęto promocję śpiewnika wydanego przez nasze Stowarzyszeniew ramach 

realizacji zadania pn. „Ocalić od zapomnienia tradycje Śląska Opolskiego”,który był 

współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. 

11. Wydano album zdjęciowy „Dolina Stobrawy”. Publikacja to 72 strony pięknych zdjęć 

ukazujących walory historyczne, przyrodnicze i kulturowe obszaru Stowarzyszenia 

czyli gmin: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie, Olesno i Wołczyn. 

12. Uczestniczono w szkoleniu pn. Zmiany w prawie pracy w 2020 i 2021r. 

13. W dniu 16.12 przeprowadzono szkolenie dla Rady Decyzyjnej ze zmian 

rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR oraz organizacji pracy rady w okresie 

epidemii. 

 

 

 

Udział w ciałach opiniodawczo-doradczych 

1. Komitet Monitorujący RPOWO 

2. Grupa Robocza ds. KSOW przy UMWO 

 

 

Realizowane projekty: 

1. Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie „ 

2. Konkurs Grantowy na mikrodotacje „Kierunek FIO” 

3. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

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

5. Projekt współpracy „Dobre bo lokalne” 

6. Projekt współpracy „Edukacja Regionalna na Szlaku Przedsiębiorczych Wsi 

Tematycznych”. 

7. „Ocalić od zapomnienia tradycje Śląska Opolskiego” 

8. „Poszerzamy horyzonty” 

9. „Fundusz pomocowy dla organizacji pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich 

2020”  

10. Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania skutkom Covid-19 

11. Fundusz Wsparcia ODL 

 
 


