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Sprawozdanie rzeczowe z działań 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

za rok 2021r. 

 

Styczeń 

1. Zorganizowano szkolenie online dla wnioskodawców z zakresu: Tworzenie 

infrastruktury rekreacyjnej, dostosowanej do potrzeb społecznych.  

2. Zorganizowano szkolenie online dla wnioskodawców z zakresu: Rozwój 

rynków zbytu. 

3. Przeprowadzono Konkurs „Opowiedz” dla realizatorów projektów Działaj 

Lokalnie. 

4. 04.01 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

5. Złożono wniosek w ramach Planu działania KSOW pn. „Inteligentne Wsie  

w Dolinie Stobrawy” na organizację 6 warsztatów dotyczących tworzenia 

koncepcji inteligentych wsi. 

6. Złożono sprawozdanie z zadania „Rozwijamy, działamy, malujemy” 

współfinansowanego ze środków otrzymanych od Samorządu Województwa 

Opolskiego. 

7. Złożono Informację monitorującą realizację operacji w ramach poddziałania 

19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” za okres 01.07-

31.12.2020r.  

8. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

9. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 
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10. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

11. Działania związane z przeprowadzaniem kampanii pozyskania 1% w tym akcja 

darmowego rozliczania PIT w „Dolinie Stobrawy” dla mieszkańców obszaru. 

Luty 

1. 01.02 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

2. Zorganizowano warsztat refleksyjny dotyczący rocznej ewaluacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

3. Złożono wniosek  pn.” Pieśni Doliny Stobrawy” w ramach otwartego konkursu 

ofert organizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego –  

W I konkursie nie otrzymano dofinansowania. 

4. Odbyła się Gala Działaj Lokalnie – wydarzenie podsumowujące kolejną edycję 

konkursu grantowego.  

5. Uczestniczono w spotkaniu on-line z przedstawicielami Departamentu PROW 

dotyczącego stany wdrażania LSR. 

6. Zagłoszono kandydaturę firmy Studio Reklamy Valdex s.c. do tytułu 

“Dobroczyńca Roku”. Firma Valdex zdobyła ten zaszczytny tytuł. 

7. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

8. Złożono sprawozdanie z realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju za 2020r. 

9. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

10. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

11. Działania związane z przeprowadzaniem kampanii pozyskania 1% w tym akcja 

darmowego rozliczania PIT w „Dolinie Stobrawy” dla mieszkańców obszaru. 

Marzec 
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1. 01.03 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

2. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

3. Ogłoszono wyniki naborów 24/2021 (Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej, 

dostosowanej do potrzeb społecznych), 25/2021 (Rozwój rynków zbytu 

produktów i usług lokalnych). 

4. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

5. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

6. Działania związane z przeprowadzaniem kampanii pozyskania 1% w tym akcja 

darmowego rozliczania PIT w „Dolinie Stobrawy” dla mieszkańców obszaru. 

Kwiecień 

1. Ogłoszono nabory wniosków w ramach 2 konkursów: Działaj Lokalnie  

i „Działaj lokalnie  i ekologicznie”. 

 

2.  12.04 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Odbyły się 3 spotkania informacyjne w formule online w ramach ogłoszonych 

naborów Działaj Lokalnie i „Działaj lokalnie  i ekologicznie”.  

 

4. Wysłano pismo do Gminy Pokój o możliwości realizacji partnerskiego 

projektu dotyczącego gospodarki odpadami. 

 

5. Złożono wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy o organizację prac 

interwencyjnych na okres do 6 miesięcy 

 

6. 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. 

 

7. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

8. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 
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9. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

10. Działania związane z przeprowadzaniem kampanii pozyskania 1% w tym akcja 

darmowego rozliczania PIT w „Dolinie Stobrawy” dla mieszkańców obszaru. 

Maj 

1. Złożono wniosek w ramach otwartego konkursu ofert związanych z realizacją 

zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie propagowania idei 

„Opolskie ze smakiem” na wniosek pn. Smaki Folkloru – otrzymano 

dofinansowanie 10 000 zł. 

2. 10.05 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. 18 maja odbyło się Walne Zgromadzenie członków stowarzyszenia, podczas 

którego przedstawiono sprawozdanie, odbyły się wybory do Rady Decyzyjnej  

i uzupełniające do Zarządu. 

4. Przeprowadzono konsultacje  dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru 

i dokonano ich zmiany. Zaktualizowano także procedury naborów wniosków 

zgodnie z Wytycznymi 7/1/2020. 

5. Zgłoszono zmiany w Zarządzie do Krajowego Rejestru Sądowego. 

6. Złożono wniosek do Powiatu Kluczborskiego na organizację  

X Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku Folkloru 

7. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

8. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

9. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  
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Czerwiec 

1. Wystosowano pismo do przewodniczącego Komisji Współpracy z Zagranicą, 

Turystyki i Promocji regionu w sprawie zainteresowania przygotowaniem  

i realizacją projektu w ramach INTERREG. 

2. 07.06 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Przeprowadzono konsultacje  społeczne dotyczące zmian w Lokalnej Strategii 

Rozwoju w zakresie rozdysponowania dodatkowych środków w kwocie 

571 000 Euro. 

4. Ponownie złożono wniosek  pn.” Pieśni Doliny Stobrawy” w ramach otwartego 

konkursu ofert organizowanego przez Samorząd Województwa Opolskiego- 

otrzymano dofinansowanie w kwocie 15 000, 00 zł. 

5. Podpisano umowę współpracy z Aldi Sp. z o.o. dotyczącą nieodpłatnego 

przekazywania żywności i podpisano umowy z wolontariuszami. 

6. Podpisano umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na organizację prac 

interwencyjnych na okres do 6 miesięcy. 

7. Uczestniczono w partnerskim projekcie „Czysta Dolina Stobrawy”, 

realizowanym przez Gminę Byczyna ze środków Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

8. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

9. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

10. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

 

Lipiec 
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1. 05.07 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

2. Otrzymano dofinansowanie z Powiatu Kluczborskiego na organizację  

X Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku Folkloru w kwocie 3 000 zł. 

3. Otrzymano dofinansowanie z  Zarządu Województwa na organizację  

X Jubileuszowego Opolskiego Jarmarku Folkloru w kwocie 11 000 zł. 

4. Uczestniczono w spotkaniu konsultacyjnym pn.”  Wizja i cele strategiczne 

rozwoju obszaru Partnerstwa samorządów Ziemi Oleskiej”. 

5. Złożono do UMWO informację monitorującą realizację operacji w ramach 

poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji za 

okres I-VI 2021r. 

6. Podpisano umowę na przeprowadzenie ewaluacji ex-post wdrażania lokalnej 

strategii rozwoju. Uczestniczono w pierwszym spotkaniu z firmą, która 

przeprowadzać będzie ewaluację. Ewaluacja będzie trwać do 10.2022r. 

7. Objęto patronatem projekt realizowany przez Fundację Felicitatem pn. 

„Modelowe Inteligentne Wsie”. 

8. Zadeklarowano chęć współpracy z Nadleśnictwem Olesno przy tworzeniu 

miejsca rekreacji i edukacji regionalnej. 

9. Na wniosek pracownika Ewy Tabędzkiej nastąpiło rozwiązanie umowy 

 o pracę, o czym poinformowano Powiatowy Urząd Pracy. 

10. Uczestniczono w spotkaniu dotyczącym omówienia bieżącej realizacji 

Lokalnych Strategii Rozwoju. 

11. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

12. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

13. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  
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Sierpień  

1. Popisano umowę na zadanie pn. Smaki Folkloru – Samorząd Województwa 

Opolskiego przyznał dofinansowanie w kwocie 10 000 zł.  

2. Zorganizowano spotkanie informacyjne dla mieszkańców obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru na podejmowanie działalności 

gospodarczej. 

3. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

4. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

5. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

Wrzesień 

1. Przeprowadzono nabory wniosków na podejmowanie działalności 

gospodarczej.  

2. 06.09 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Uczestniczono w debacie dotyczącej dostosowania Gminy Byczyna do zmian 

klimatu organizowanej przez Stowarzyszenie Arkona. 

4. Odbyło się szkolenie z pisania biznesplanu dla mieszkańców obszaru objętego 

Lokalną Strategią Rozwoju w ramach naboru na podejmowanie działalności 

gospodarczej. 

5. Zorganizowano spotkanie Rady Przyrodniczej w ramach konkursu grantowego 

„Działaj Lokalnie i Ekologicznie” 

6. Zorganizowano X Opolski Jarmark Folkloru dla mieszkańców obszaru, który 

odbył się 18.09.2021r. w Grodzie Rycerskim w Biskupicach. Podczas jarmarku 

zaplanowano organizację 12 warsztatów rękodzielniczych i występów 

muzycznych, 6 warsztatów kulinarnych oraz 8 stoisk degustacyjnych  

i wielu wystawców. 
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7. Przeprowadzono  szkolenia dotyczące inteligentnych wsi (Smart Villages)  

dla mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu finansowanego  

z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

20.09.2021r. – Olesno 

21.09.2021r. - Lasowice Wielkie 

22.09.2021r. – Byczyna 

 

8. Zorganizowano Strychowisko (Pchli targ) – wyprzedaż skarbów z domowych 

zakamarków. Mieszkańcy obszaru mogli sprzedawać swoje używane rzeczy, 

kupować, wymieniać się, a dzięki temu nadać drugie życie rzeczom i zadbać  

o planetę.  

9. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

10. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

11. Uczestniczono w szkoleniu dla Absolwentów Sieci Doradców Lokalnych 

12. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

Październik 

1. Przeprowadzono  szkolenia dotyczące inteligentnych wsi (Smart Villages) dla 

mieszkańców poszczególnych gmin w ramach projektu finansowanego  

z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 

04.10.2021r. - Kluczbork 

05.10.2021r. – Pokój 

06.10.2021r. – Wołczyn 

2. 11.10 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Zorganizowano Strychowisko (Pchli targ) – wyprzedaż skarbów z domowych 

zakamarków. Mieszkańcy obszaru mogli sprzedawać swoje używane rzeczy, 
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kupować, wymieniać się, a dzięki temu nadać drugie życie rzeczom i zadbać  

o planetę.  

4. Uczestniczono w dwudniowym spotkaniu dla Lokalnych Grup Działania, które 

odbyło się w Pawłowicach. 

5. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

6. Uczestniczono w konferencji podczas V Opolskich Targów Ekonomii 

Społecznej. która miała miejsce w Bąkowie. 

7. Wzięto udział w posiedzeniu Komisji i Budżetu Gospodarki Samorządowej 

Rady Miejskiej w Wołczynie, podczas której przedstawiono działalność 

stowarzyszenia. 

8. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

9. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

Listopad 

1. Zorganizowano Strychowisko (Pchli targ) – wyprzedaż skarbów z domowych 

zakamarków. Mieszkańcy obszaru mogli sprzedawać swoje używane rzeczy, 

kupować, wymieniać się, a dzięki temu nadać drugie życie rzeczom i zadbać  

o planetę.  

2. 08.11 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Przeprowadzono rekrutację wsi do utworzenia koncepcji Smart Villages. 

4. Uczestniczono w spotkaniu z Lokalnymi Grupami działania, które miało 

miejsce w Izbicku. Spotkanie poświęcone było omówieniu założeń do 

realizacji w perspektywie finansowej 2021-2027 z udziałem LGD. 



 

  

 

 
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” 

ul. Moniuszki 4, 46-200 Kluczbork 

tel.: 77 413 11 38, tel. kom.: 530 111 550 

e-mail: biuro@dolinastobrawy.pl    www.dolinastobrawy.pl 

5. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

6. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

7. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

 

Grudzień 

1. W biurze stowarzyszenia odbyło się spotkanie z Marszałkiem Andrzejem Bułą 

oraz dyrektorami departamentu PROW, na które zaproszeni zostali 

przedstawiciele partnerskich gmin. Spotkanie dotyczyło przyszłego okresu 

programowania, a także przyszłości LGD.  

2. 13.12 odbyło się Zebranie Zarządu stowarzyszenia. 

3. Zgłoszono kandydaturę Pana Artura Nowaka na członka Rady Działalności 

Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego V kadencji. 

4. Rozpoczęto coroczną kontrolę pn. Prawidłowość realizacji przez Stow. LGD 

„Dolina Stobrawy” zobowiązań określonych w umowie o warunkach  

i sposobie realizacji strategii w ramach PROW. 

5. Przeprowadzono warsztaty w 6 miejscowościach (po 1 w każdej z partnerskich 

gmin) mające na celu utworzenie koncepcji Smart Villages.  

6. Odbyły się webinary upowszechniające partycypacyjny model tworzenia 

koncepcji Smart Villages.  

7. Zrealizowano zadanie dotyczące dodruku śpiewników „Pieśni Doliny 

Stobrawy” oraz wykonania podkładów muzycznych i śpiewanych utworów. 

Śpiewniki zostaną bezpłatnie dystrybuowane wśród mieszkańców obszaru. 
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8. Wydano przepiśnik kulinarny „Nurtem Stobrawskich Smaków”, w którym 

znalazły się przepisy mieszkańców lub restauratorów wszystkich partnerskich 

gmin. Przepiśnik zostanie bezpłatnie dystrybuowany wśród mieszkańców 

obszaru. 

9. Przedstawiciele Powiatu Kluczborskiego przeprowadzili kontrolę zadania pn. 

X Jubileuszowy Opolski Jarmarku Folkloru. 

10. Złożono wniosek o płatność w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz 

kosztów bieżących i aktywizacji” za okres 31.10.2018-31.12.2021r. 

11. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców obszaru z zakresu realizacji Lokalnej 

Strategii Rozwoju.  

12. Prowadzono doradztwo dla mieszkańców w programie „Działaj Lokalnie”. 

13. Działalność Stobrawskiego Inkubatora Organizacji Pozarządowych w tym 

pomoc w zakresie zakładania organizacji pozarządowych i aspektów prawnych 

oraz księgowych funkcjonowania organizacji pozarządowych.  

Realizowane projekty: 

1. Konkurs Grantowy „Działaj Lokalnie, „ konkurs Opowiedz…” 

2. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 

3. UMWO kultura – dodruk śpiewników oraz wykonanie podkładów muzycznych  

i śpiewanych utworów.  

4. UMWO DRiRW –projekt na wzmocnienie potencjału organizacji (malowanie sali  

i korytarza). 

5. UMWO DRiRW Odnowa Wsi – zrealizowano projekt na organizację Opolskiego 

Jarmarku Folkloru 

6. Zrealizowano projekt z otwartego konkursu ofert na organizację Opolskiego 

Jarmarku Folkloru z Powiatu Kluczborskiego 

7. Realizacja Projektu „Modelowe Inteligentne Wsie” 


