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W imieniu własnym, w imieniu całego Zarządu i Stowarzyszenia
chciałbym serdecznie podziękowa� wszystkim mieszka�com, kt�rzy
wzięli udział w realizacji tej strategii.
W całym procesie wdrażania strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczno�� najważniejsi są ludzie, mieszka�cy
naszego obszaru. 
Dziękuję za Waszą aktywną pracę na spotkaniach, za Wasze uwagi,
kt�re wywoływały niekiedy burzliwe, ale zawsze konstruktywne
dyskusje. Wasza wiedza o lokalnych �rodowiskach ich potrzebach     
 i oczekiwaniach jest najważniejszym elementem tej strategii.         
 Bez Was nie byłoby strategii, bez Was nie byłoby Doliny Stobrawy.
Szczeg�lne podziękowania kieruję do wszystkich pracownik�w
naszego Stowarzyszenia: Joanny Bulak, Joanny Le�nierowskiej,
Dominiki Frasek-Kaczor. 
Dziękuję za Waszą pracę ponieważ to dzięki Wam udało się
zrealizowa� nie tylko strategię, ale r�wnież wszystkie pozostałe
działania pozytywnie wpływające na rozw�j Doliny Stobrawy.
Dziękuję za Waszą pełną zaangażowania pracę nad wdrażaniem
strategii. Dziękuję za Wasze merytoryczne i profesjonalne podej�cie,
ale r�wnież za całe serce włożone w realizację codziennych zada�.

PODZIĘKOWANIA

W IMIENIU DOLINY STOBRAWY 
 PREZES ZARZĄDU

TOMASZ PALUCH

ZADANIE WSP�ŁFINANSOWANE ZE �RODK�W UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PODDZIAŁANIA „WSPARCIE NA RZECZ KOSZT�W
BIEŻĄCYCH I  AKTYWIZACJI”  PROGRAM ROZWOJU OBSZAR�W WIEJSKICH NA LATA 2014-2020. EUROPEJSKI FUNDUSZ ROLNY NA

RZECZ ROZWOJU OBSZAR�W WIEJSKICH: EUROPA INWESTUJĄCA W OBSZARY WIEJSKIE”.

 



WSTĘP

Strategia to szeroki program wytyczania i osiągania cel�w, reakcja
organizacji w czasie na oddziaływanie jej otoczenia (1). Lokalna
Strategia Rozwoju (LSR) to wyjątkowy rodzaj strategii. To strategia
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno��. 
W nieoficjalnym tłumaczeniu roboczego tekstu Komisji Europejskiej
w sprawie wsp�lnych wytycznych na temat rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczno�� (RLKS) jest on okre�lony jako
narzędzie służące włączeniu obywateli na szczeblu lokalnym w
rozwijanie odpowiedzi na wyzwania społeczne, �rodowiskowe i
ekonomiczne, przed kt�rymi stoimy. RLKS jest podej�ciem, kt�re
wymaga czasu i wysiłku, ale kt�re przy stosunkowo niewielkich
inwestycjach finansowych może mie� znaczący wpływ na życie ludzi,
kt�rzy mogą tworzy� nowe pomysły i wsp�lnie angażowa� się w ich
wdrażanie.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” od
początku założyła, że w całym procesie przygotowania i wdrażania
LSR najważniejsi są ludzie, mieszka�cy naszego obszaru, kt�rzy
reprezentują r�żne sektory w tym społeczny, gospodarczy i
publiczny. Dla nas najwyższą warto�cią rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczno�� jest to jak zmieniają się ludzie, jak
zaczynają m�wi� o swoich potrzebach, jak uczą się wsp�łpracy 
i poznają potrzeby innych, jak wsp�lnie działają, żeby te potrzeby
zaspokoi�, jak cieszą się z osiągniętych wynik�w 
i planują kolejne wsp�lne działania na rzecz swoich �rodowisk. 
Dlatego nasze stowarzyszenie podjęło ogromny trud opracowania
społecznej strategii przy jak najszerszym udziale mieszka�c�w
naszego obszaru.

(1) Liczba ludno�ci, z pominięciem mieszka�c�w miast powyżej 20 tys. na dzie� 31.12.2013



Biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z wymaga� względem
LSR jak i �rodk�w finansowych przeznaczonych na jej realizację
musieli�my się skoncentrowa� na najczę�ciej diagnozowanych przez
lokalną społeczno�� potrzebach. Nie byli�my w stanie odpowiedzie�
niniejszą strategią na wszystkie pojedyncze potrzeby, ale wiemy, że
wszystkie one są r�wnie ważne dla tych os�b i �rodowisk, kt�re je
zdiagnozowały. Dlatego też nasze stowarzyszenie, tak jak do tej
pory, będzie szukało dodatkowych narzędzi, kt�re umożliwią
mieszka�com naszego obszaru aktywne działania na rzecz
zaspokajania tych potrzeb. 

 



 Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”
leży w p�łnocnej czę�ci wojew�dztwa opolskiego i obejmuje swoim
zasięgiem pię� gmin:

Tabela: Spis Gmin objętych LSR

 

�r�dło: Opracowanie własne.

Gminy Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn tworzą
powiat kluczborski natomiast gmina Olesno należy do powiatu
oleskiego. Wschodnią granicę obszaru stanowią gminy powiatu
oleskiego – Gorz�w �ląski i Radł�w oraz powiaty kłobucki i lubliniecki
z wojew�dztwa �ląskiego, na południu graniczymy z powiatem
opolskim oraz z gminami Zębowice i Dobrodzie� z powiatu oleskiego,
na zachodzie z powiatem namysłowskim, a na p�łnocy 
 z powiatem kępi�skim z wojew�dztwa wielkopolskiego i z powiatem
wieruszowskim z wojew�dztwa ł�dzkiego. 

(1) Liczba ludno�ci, z pominięciem mieszka�c�w miast powyżej 20 tys. na dzie� 31.12.2013

l.p. Nazwa Gminy Powierzchnia (km kw.) Liczba ludno�ci (1)

1 Gmina Byczyna 182,9 9 546

2 Gmina Kluczbork 217,00 12 237

3 Gmina Lasowice Wielkie 210,80 6 963

4 Gmina Olesno 240,80 18 060

5 Gmina Wołczyn 240,90 13 966

 SUMA 1092,40 60 772

CHARAKTERYSTYKA LGD

 



Obszar Doliny Stobrawy leży na lekko pofałdowanej Nizinie �ląskiej,
nad Stobrawą prawym dopływem Odry. Zdecydowana czę�� obszaru
nie przekracza wysoko�ci 250 m n.p.m. 
Na terenie LGD znajduje się sie� dr�g krajowych 11, 42 i 45 oraz
rozwinięta jest sie� kolejowa łącząca linie Katowice – Wrocław,
Katowice – Pozna� oraz kierunki Częstochowa i Opole. 
Teren Doliny Stobrawy jest w większo�ci zamieszkały przez ludno��
napływową, co przekłada się na fakt słabej znajomo�ci
wielowiekowej tradycji regionalnej (�ląskiej), folkloru                 
i charakterystycznej obyczajowo�ci. Obecnie mieszka�cy budują
nową tradycję, wracają do kultywowania tradycji znanych na tych
terenach dawniej oraz wprowadzają elementy znane w rejonach
zamieszkiwania ich rodzic�w czy przodk�w.
Na obszarze Doliny Stobrawy występuje wiele bardzo ciekawych
obiekt�w zabytkowych, kt�re �wiadczą o bogatej przeszło�ci obszaru
i przypominają o �redniowiecznych korzeniach miast i wsi.
Najstarsze �lady działalno�ci człowieka na obszarze Doliny Stobrawy
sięgają epoki kamienia. �wiadczą o tym m.in. znaleziska po
pradawnych mieszka�cach regionu (znalezione w okolicach Brun           
i Kuniowa krzemienne ostrza i kamienne siekiery, naczynia gliniane
należące do kultury ceramiki sznurowej) oraz cmentarzysko                
 w Lasowicach Małych z okresu halsztackiego.

Gminy: Byczyna, Kluczbork, Lasowice Wielkie i Wołczyn tworzą cały
powiat kluczborski i tym samym wykazują sp�jno�� administracyjną,
gmina Olesno sąsiaduje bezpo�rednio z gminą Kluczbork i Lasowice
Wielkie, tworząc sp�jno�� przestrzenną (obszarową). Jednocze�nie
należy podkre�li�, że obszar ten jest sp�jny r�wnież pod względem:

Przyrodniczym – dotyczy to nizinnego ukształtowania powierzchni,
sieci hydrograficznej, uwarunkowa� klimatycznych, gleb, stopnia
zalesienia, obiekt�w cennych przyrodniczo. Pod względem
przyrodniczym omawiany obszar jest bardzo jednorodny i nie
charakteryzuje się większym zr�żnicowaniem. 



Geograficznym – dotyczy to położenia gmin w czę�ci p�łnocnej
wojew�dztwa opolskiego nad rzeką Stobrawą i jej dopływami.

Kulturowym – dotyczy to rodzaju zabytkowych obiekt�w sakralnych   
i �wieckich (m.in. ko�ci�łki drewniane, pałace i parki dworskie,
�redniowieczne układy urbanistyczne). Punktem wyj�cia                 
do jednorodno�ci kulturowej jest wsp�lna historia gmin.

Rysunek: Obszar Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy”



POTENCJAŁ LOKALNEJ GRUPY
DZIAŁANIA
Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” powstało w celu pobudzenia
przedsiębiorczo�ci na terenach wiejskich, poprawy stanu �rodowiska
oraz krajobrazu poprzez racjonalną gospodarkę ziemią, poprawy
warunk�w życia ludno�ci wiejskiej. W procesie budowania
partnerstwa wykorzystano do�wiadczenie w tworzeniu, a następnie
wdrażaniu Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarach wiejskich                
w gminach: Kluczbork, Wołczyn i Lasowice Wielkie 
w ramach działania LEADER finansowanego w ramach Programu
Rozwoju Obszar�w Wiejskich na lata 2007-2013. Stowarzyszenie
posiada także do�wiadczenie w tworzeniu Sektorowej Strategii
Rozwoju Turystyki na obszarach wiejskich w gminach: Kluczbork,
Wołczyn i Lasowice Wielkie w ramach Pilotażowego Programu
Leader+. Gmina Lasowice Wielkie była objęta w latach 2007-2013
Lokalną Strategią Rozwoju Obszar�w Rybackich. 
Zesp�ł Stowarzyszenia składa się z trzech do�wiadczonych
pracownik�w, kt�rzy wraz z przedstawicielami Zarządu oraz
pozostałych organ�w Stowarzyszenia z sukcesem realizowali
działania objęte programem LEADER 
w poprzednich latach. Dyrektor biura posiada bogate do�wiadczenie
zar�wno w zarządzaniu zasobami ludzkimi, jaki i kierowaniu                 
i zarządzaniu projektami. Był odpowiedzialny za realizację projekt�w
dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Wojew�dztwa
Opolskiego, kt�re zostały poprawnie rozliczone. Osoba ta pełniła
także funkcję koordynatora projektu dofinansowanego przez
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich. Obsługa finansowa prowadzona
jest przez księgową, kt�ra posiada bogate do�wiadczenie                 
w rozliczaniu projekt�w realizowanych ze �rodk�w krajowych jak          
i zagranicznych. Pracownik merytoryczny r�wnież posiada bogate
do�wiadczenie w koordynacji projekt�w oraz w ich poprawnym
rozliczaniu. R�wnież Członkowie Zarządu posiadają do�wiadczenie w
składaniu, realizowaniu i rozliczaniu projekt�w finansowanych ze
�rodk�w krajowych i zagranicznych.  



Opr�cz tego Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” od 2010 roku
jest O�rodkiem Działaj Lokalnie, kt�ry realizuje program „Działaj
Lokalnie” Polsko-Ameryka�skiej Fundacji Wolno�ci, a od 2013 do
2020 byli�my operatorem programu „Kierunek FIO”
wsp�łfinansowanego ze �rodk�w Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich. 
Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” podczas swojej
dotychczasowej działalno�ci wspiera rozw�j ekonomii społecznej
poprzez animowanie mieszka�c�w obszar�w wiejskich do tworzenia
ofert Wsi Tematycznych. Oferty  te zawierają elementy edukacji jak  
 i rozrywki opartej na tradycjach, wierzeniach oraz dawnych
rzemiosłach charakteryzujących obszar LGD. Stowarzyszenie
organizuje także raz w roku Opolski Jarmark Folkloru promujący
rękodzielnik�w oraz ich wyroby. Podczas jarmarku opr�cz oferty
sprzedaży rękodzieła osoby odwiedzające mają możliwo�� do
nieodpłatnego skorzystania z prowadzonych przez rękodzielnik�w
warsztat�w. 
Dzięki podjętym działaniom udało się zwiększy� wiedzę
mieszka�c�w obszaru związaną z tradycjami i obyczajami
wywodzącymi się z historii obszaru. Dzięki powstaniu Wiosek
Tematycznych zwiększył się także napływ turyst�w, korzystających
z ich ofert co pozytywnie wpływa na rozw�j ekonomii społecznej.
Stowarzyszenie stworzyło także odrębną ofertę turystyczną
obejmującą wszystkie walory turystyczne obszaru LGD, kt�ra cieszy
się coraz większą popularno�cią.   
Stowarzyszenie w kolejnych latach swojej działalno�ci zamierza
kontynuowa�  obraną �cieżkę i w dalszym ciągu rozwija� obszar pod
względem gospodarczym, społecznym i kulturowym w oparciu              
o tradycje, obyczaje oraz zasoby turystyczno-historyczne obszaru.
Oferta działa� dotychczas opracowanych będzie w dalszym ciągu
rozwijana i będzie stanowiła gł�wną podstawę organizowania
dalszych działa� rozwijających potencjał obszaru LGD. 
Obecnie LGD „Dolina Stobrawy” liczy 109 członk�w, kt�rzy
reprezentują między innymi samorządy, gospodarstwa
agroturystyczne, stowarzyszenia wiejskie, sp�łdzielnie socjalne,
prywatne firmy jak i mieszka�c�w obszaru.



CELE LOKALNEJ STRATEGII
ROZWOJU
Cele, kt�re zostały wyznaczone zar�wno w ramach filaru
gospodarczego jak i w ramach filaru społeczno – �rodowiskowego są
tak naprawdę odpowiedzią na zidentyfikowane problemy oraz ich
przyczyny i skutki. Wyb�r przedsięwzię�, kt�re mają realizowa� cele
szczeg�łowe i pozytywnie oddziaływa� na cele og�lne, wynika           
 z diagnozy i dyskusji w ramach konsultacji społecznych. Także           
 w naszej ocenie wyb�r taki jest w pełni uzasadniony. Praktycznie
każde, z przedsięwzię� ma swoje odniesienie zar�wno w analizie
SWOT jak i w diagnozie na podstawie, kt�rej analiza była
przygotowywana. Realizacja cel�w szczeg�łowych pozwoliła              
 na rozwiązanie problem�w szczeg�łowych, a w konsekwencji
pozwoliła zatrzyma� negatywne następstwa tych problem�w.
W LSR wskazano, iż „Dolina Stobrawy” będzie działa� rzecz poprawy
zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy, przeciwdziałania ub�stwu           
i wykluczeniu społecznemu, rozwoju ekonomii społecznej                 
 na obszarach miejskich i wiejskich. Odbywa� się to miało poprzez
realizację dw�ch cel�w gł�wnych. Pierwszy z nich to „Wzrost
aktywno�ci gospodarczej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022
roku”. Realizowano go poprzez takie działania takie jak:
podejmowanie i rozw�j działalno�ci gospodarczej przez
beneficjent�w, podnoszenie wiedzy przedsiębiorc�w oraz
kompetencji pracownik�w, wspieranie rozwoju rynku zbytu
produkt�w i usług lokalnych oraz turystycznych.
Drugi cel gł�wny to natomiast: „Wzrost aktywno�ci społecznej na
obszarze LGD Dolina Stobrawy do 2022 roku” i w jego ramach
prowadzono takie przedsięwzięcia jak: tworzenie infrastruktury
rekreacyjnej i kulturowej oraz miejsc umożliwiających prowadzenie
edukacji regionalnej i przyrodniczej, szkolenia dla lider�w                 
i animator�w, organizowanie zaję� i wydarze� dla społeczno�ci
lokalnej, promowanie obszaru oraz spotkania informacyjno-
konsultacyjne.



Data naboru

Przedsięwzięcie 
(K – konkurs, O –

operacja własna, G –
projekt grantowy)

Liczba
złożon

ych
wniosk

�w

Liczba
wybran

ych
wniosk�

w

Liczba
podpisa

nych
um�w

Protesty
złożone

Protesty /
odwołani

a
uwzględn

ione

22.11.2016 
- 21.12.2016

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)

wnioski
odrzucon

e,
nieprawi

dłowo
przepro

wadzony
nab�r

 -  -  -  - 

22.11.2016 
- 21.12.2016

Rozwijanie działalno�ci
gospodarczej

wnioski
odrzucon

e,
nieprawi

dłowo
przepro

wadzony
nab�r

 -  -  -  - 

30.01.2017 
- 24.02.2017

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

5 5 5 0 0

19.06.2017 
- 03.07.2017

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)
24 18 15 2 1

26.06.2017 
- 10.07.2017

Rozwijanie działalno�ci
gospodarczej 
Podnoszenie

kompetencji w
przedsiębiorstwach

21 19 8 3 3

23.07.2018 
- 06.08.2018 Rozw�j rynk�w zbytu 0 0 0 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018 Rozw�j rynk�w zbytu 0 0 0 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)
8 8 6 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018

Tworzenie i rozw�j
inkubator�w

przetw�rstwa
lokalnego

0 0 0 0 0

Tabela: Nabory przeprowadzone w LGD „Dolina Stobrawy”



Data naboru

Przedsięwzięcie 
(K – konkurs, O –

operacja własna, G –
projekt grantowy)

Liczba
złożon

ych
wniosk

�w

Liczba
wybran

ych
wniosk�

w

Liczba
podpisa

nych
um�w

Protesty
złożone

Protesty /
odwołani

a
uwzględn

ione

12.11.2018 
- 30.11.2018

Wspieranie tworzenia
kr�tkich ła�cuch�w

dostaw.
0 0 0 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018

Wspieranie wsp�łpracy
w zakresie usług
turystycznych.

0 0 0 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018

Wspieranie wsp�łpracy
w zakresie rozwijania

rynk�w zbytu
produkt�w i usług

lokalnych.

0 0 0 0 0

12.11.2018 
- 30.11.2018

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

dostosowanej do
potrzeb społecznych.

1 1 1 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019 Rozw�j rynk�w zbytu 2 2 0 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019

Tworzenie i rozw�j
inkubator�w

przetw�rstwa
lokalnego

0 0 0 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019

Wspieranie tworzenia
kr�tkich ła�cuch�w

dostaw
0 0 0 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019

Wspieranie wsp�łpracy
w zakresie usług
turystycznych.

0 0 0 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019

Wspieranie wsp�łpracy
w zakresie rozwijania

rynk�w zbytu
produkt�w i usług

lokalnych.

0 0 0 0 0

Tabela: Nabory przeprowadzone w LGD „Dolina Stobrawy” c.d.



Data naboru

Przedsięwzięcie 
(K – konkurs, O –

operacja własna, G –
projekt grantowy)

Liczba
złożon

ych
wniosk

�w

Liczba
wybran

ych
wniosk�

w

Liczba
podpisa

nych
um�w

Protesty
złożone

Protesty /
odwołani

a
uwzględn

ione

13.05.2019 
- 31.05.2019

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

dostosowanej do
potrzeb społecznych

3 2 2 0 0

13.05.2019 
- 31.05.2019

Utworzenie miejsc
umożliwiających

prowadzenie edukacji
regionalnej i

przyrodniczej.

1 1 1 0 0

25.11.2019 
- 09.12.2019

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

dostosowanej do
potrzeb społecznych

4 4 3 0 0

25.11.2019 
- 09.12.2019

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)
14 12

8 (1
rozwią
zana)

1 1

25.11.2019 
- 09.12.2019

Rozwijanie działalno�ci
gospodarczej
Podnoszenie

kompetencji w
przedsiębiorstwach

5 5 3 1 1

25.01.2021 
- 08.02.2021

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

dostosowanej do
potrzeb społecznych

4 4 3 0 0

25.01.2021 
- 08.02.2021 Rozw�j rynk�w zbytu 1 1 1 0 0

Tabela: Nabory przeprowadzone w LGD „Dolina Stobrawy” c.d.



Data naboru

Przedsięwzięcie 
(K – konkurs, O –

operacja własna, G –
projekt grantowy)

Liczba
złożon

ych
wniosk

�w

Liczba
wybran

ych
wniosk�

w

Liczba
podpisa

nych
um�w

Protesty
złożone

Protesty /
odwołani

a
uwzględn

ione

06.09.2021 
- 20.09.2021

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)
18 18

trwa
weryfi
kacja

0 0

17.01.2022 
- 31.01.2022

Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i kulturowej

dostosowanej do
potrzeb społecznych

9 9
trwa

weryfi
kacja

0 0

16.05.2022 
- 30.05.2022

Podejmowanie
działalno�ci

gospodarczej (K)
21 21

trwa
weryfi
kacja

0 0

Tabela: Nabory przeprowadzone w LGD „Dolina Stobrawy” c.d.

Łącznie przeprowadzono 28 nabor�w na operacje zaplanowane        
 w LSR. Operacje związane z przedsiębiorczo�cią należy uzna�              
za duży sukces. Podejmowano tutaj decyzje o przekazywaniu
dodatkowych �rodk�w, zwiększano wska�niki, ale w żadnym
momencie nie pojawiały się obawy co do tego, że LGD nie poradzi
sobie z pełnym zrealizowaniem przedsięwzię� dotyczących
zakładania i rozwoju działalno�ci gospodarczej. Badani mieszka�cy
za bardzo istotny obszar wymagający dofinansowania uznali
wła�nie działania przedsiębiorcze, w tym tworzenie nowych miejsc
pracy, wsparcie dla istniejących firm oraz dofinansowanie                 
dla planujących założy� firmy. LGD „Dolina Stobrawy” powinna więc
w dalszym ciągu dużą wagę przykłada� do operacji polegających         
na utworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw.
Działania infrastrukturalne także przyniosły szereg pozytywnych
rezultat�w i zwiększyły atrakcyjno�� obszaru.



Cel og�lny Cel
szczeg�łowy Przedsięwzięcie Wska�nik

produktu

Jedn
ostk

a
miar

y

Stan
docel
owy

Realizacja (%)

U P

1. Wzrost
aktywno�ci
gospodarcz

ej na
obszarze

LGD Dolina
Stobrawy
do 2022

roku

1.1. Rozw�j
przedsiębiorc

zo�ci
sprzyjający
tworzeniu i
utrzymaniu
miejsc pracy

1.1.1.
Podejmowanie

działalno�ci
gospodarczej

Liczba operacji
polegających na

rozpoczęciu
działalno�ci

gospodarczej

szt. 57 2,51 45,61

1.1.3. Rozwijanie
działalno�ci

gospodarczej w
tym podnoszenie

kompetencji w
przedsiębiorstwa

ch

Liczba operacji
polegających na

rozwoju
istniejącego

przedsiębiorstwa

szt. 10 20 80

Liczba szkole�
pracownik�w szt. 5 100 0

1.2.
Podnoszenie

wiedzy i
kwalifikacji

sektora
mikro i
małych

przedsiębior
stw

1.2.1.
Podnoszenie

wiedzy
przedsiębiorc�w i
os�b planujących

założenie
działalno��

gospodarczą

Liczba szkole� /
spotka� /

konsultacji
szt. 2 200 200

1.3.
Wspieranie
wsp�łpracy
pomiędzy

podmiotami
gospodarczy
mi i rozwoju

rynk�w
zbytu

1.3.3. Wspieranie
wsp�łpracy w

zakresie
rozwijania

rynk�w zbytu
produkt�w i

usług lokalnych

Liczba
zrealizowanych

projekt�w
wsp�łpracy

szt. 1 0 100

1.3.4. Rozw�j
rynk�w zbytu

Liczba operacji
polegających na
rozwoju rynk�w

zbytu

szt. 1 100 0

1.4.
Wspieranie

rozwoju
przedsiębiorc

zo�ci
poprzez

aktywizację
lokalną

1.4.1.
Prowadzenie

doradztwa
indywidualnego i

spotka�
informacyjno -

konsultacyjnych

Liczba spotka�
informacyjno -

konsultacyjnych /
szkole�

szt. 2 400 400

Tabela: Rzeczowy postęp w realizacji LSR



Cel og�lny Cel
szczeg�łowy

Przedsięwzięcie Wska�nik produktu

Jedn
ostka
miar

y

Stan
docelo

wy

Realizacja (%)

U P

2. Wzrost
aktywno�ci

społecznej na
obszarze LGD

Dolina
Stobrawy do
2022 Roku 

2.1.
Wzmocnienie

poczucia
tożsamo�ci

lokalnej 

2.1.1. Tworzenie
infrastruktury

rekreacyjnej (w tym
sportowej) i
kulturowej

dostosowanej do
potrzeb

społecznych

Liczba nowych lub
zmodernizowanych

obiekt�w infrastruktury
rekreacyjnej w tym

sportowej

szt. 45 15,55 80

Liczba nowych lub
zmodernizowanych

obiekt�w infrastruktury
kulturowej w

miejscowo�ciach
Lasowice Wielkie i

Laskowice

szt. 2 0 100

2.1.2. Utworzenie
miejsc

umożliwiających
prowadzenie

edukacji regionalnej
i przyrodniczej 

Liczba nowych miejsc
umożliwiających

prowadzenie edukacji
regionalnej i/lub

przyrodniczej

szt. 1 100 0

Liczba zrealizowanych
projekt�w wsp�łpracy szt. 2 50 50

2.2.
Wzmocnienie
aktywno�ci

wsp�lnotowej

2.2.1. Szkolenia dla
animator�w i

lider�w

Liczba szkole� dla
animator�w i lider�w szt. 4 100 100

2.2.2. Organizacja
zaję� dla lokalnej

społeczno�ci

Liczba zaję�
przeprowadzonych dla
lokalnej społeczno�ci

finansowanych z
projektu grantowego

szt. 40 265 265

2.2.3. Organizacja
wydarze�

kulturalnych
integrujacych

Liczba wydarze�
kulturowych

integrujących
społeczno��

finansowanych z
projektu grantowego 

szt. 20 210 210

2.3.
Wspieranie
aktywno�ci
społecznej

poprzez
aktywizację

lokalną i
promocję

2.3.1. Organizacja
tematycznych

podr�ży studyjnych

Liczba podr�ży
studyjnych

zorganizowanych w
ramach LSR 2016-2022

szt. 4 75 75

2.3.2. Promocja
obszaru

Liczba wydarze�
promocyjnych /

rodzaj�w wydanych
publikacji w ramach

LSR 2016-2022

szt. 18 105,55 105,55

2.3.3. Prowadzenie
doradztwa

indywidualnego i
spotka�

informacyjno-
konsultacyjnych

Liczba spotka�
informacyjno -

konsultacyjnych /
szkole�

szt. 10 120 120

Tabela: Rzeczowy postęp w realizacji LSR c.d.



Przedsięwzięcia budżet w
LSR

Pomoc przyznana Pomoc wypłacona

Realizacja
budżetu

(EUR)

Realizacja
budżetu (%)

Realizacja
budżetu

(EUR)

Realizacja
budżetu (%)

1.1.1. Podejmowanie działalno�ci
gospodarczej 817 972 30 000 3,66 359 180,72 43,91

1.1.3. Rozwijanie działalno�ci gospodarczej
w tym podnoszenie kompetencji w

przedsiębiorstwach
413 336 74 977,50 18,14 344 256,60 83,29

1.2.1. Podnoszenie wiedzy przedsiębiorc�w i
os�b planujących założenie działalno��

gospodarczą
2 500 2 959,88 100 2 959,88 100

1.3.3. Wspieranie wsp�łpracy w zakresie
rozwijania rynk�w zbytu produkt�w i usług

lokalnych
25 000 25 000 100 25 000 100

1.3.4. Rozw�j rynk�w zbytu 12 500 12 252,50 0 0 0

1.4.1. Prowadzenie doradztwa
indywidualnego i spotka� informacyjno –

konsultacyjnych
150 0 0 150 100

2.1.1. Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej
(w tym sportowej) i kulturowej

dostosowanej do potrzeb społecznych
1 192 263,68 406 949,60 34,13 431 007,53 36,15

2.1.2. Utworzenie miejsc umożliwiających
prowadzenie

edukacji regionalnej i przyrodniczej
250 948,39 38 186,78 15,22 15 000 5,97

2.2.1. Szkolenia dla animator�w i lider�w 17 500 13 454,50 76,88 13 454,50 76,88

2.2.2. Organizacja zaję� dla lokalnej
społeczno�ci 54 914 54 914,47 100 54914,47 100

2.2.3. Organizacja wydarze� kulturalnych
integrujących społeczno�� 40 066 44 065,93 100 44 065,93 100

2.3.1. Organizacja tematycznych podr�ży
studyjnych 20 000 14 033,91 70,17 14 033,91 70,17

2.3.2. Promocja obszaru 49 100 4 122,62 8,40 4 122,62 8,40

2.3.3. Prowadzenie doradztwa
indywidualnego i spotka�

informacyjno - konsultacyjnych
750 0 0 0 0

Tabela: Finansowy postęp realizacji LSR. 



WYBRANE OPERACJE
ZREALIZOWANE PRZEZ
BENEFICJENT�W
Beneficjent: Ewa Kruszyna
Tytuł zadania: „DOBRE WARSZTATY DOBRE KONCERTY FIRMA
EDUKACYJNO ARTYSTYCZNA EWA KRUSZYNA”
Wysoko�� dotacji: 60 000,00 zł
Działanie: Podejmowanie działalno�ci gospodarczej / Rozwijanie
działalno�ci gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w
przedsiębiorstwach

Celem operacji było stworzenie warunk�w do realizacji własnych
pasji tw�rczych wnioskodawcy i prowadzenie działalno�ci
gospodarczej. Zakres działalno�ci: Pozaszkolne formy edukacji
artystycznej, organizacja koncert�w i widowisk własnych oraz dla
innych grup artystycznych, Organizacja wystaw towarzyszących       
 i samodzielnych.



Beneficjent: Mateusz My�liwczyk
Tytuł zadania: „Nowoczesne usługi turystyczne – Wioska
Muzykant�w”
Wysoko�� dotacji: 60 000,00 zł
Działanie: Podejmowanie działalno�ci gospodarczej / Rozwijanie
działalno�ci gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w
przedsiębiorstwach

Przedmiotem operacji objętej niniejszym wnioskiem jest podjęcie we
własnym imieniu działalno�ci gospodarczej na obszarze działania
Lokalnej Grupy Działania "Dolina Stobrawy" w miejscowo�ci
Chocianowice. Działalno�� polega� będzie na �wiadczeniu
nowoczesnych usług turystycznych w Wiosce Muzykant�w.
Nowoczesno�� �wiadczonych usług turystycznych polega� będzie na
wykorzystaniu w działalno�ci firmy turystycznej quad�w.
Wnioskodawca �wiadczył będzie nowoczesne usługi turystyczne,
kt�rych podstawę stanowi� będą walory turystyczne, przyrodnicze,
historyczne terenu LGD. W ofercie firmy znajdą się: wyprawy na
quadach - zwiedzanie miejsc cennych kulturowo, przyrodniczo,
historycznie.



Beneficjent: Angelika Strzała
Tytuł zadania: „Utworzenie Biura Florystycznego”
Wysoko�� dotacji: 60 000,00 zł
Działanie: Podejmowanie działalno�ci gospodarczej / Rozwijanie
działalno�ci gospodarczej w tym podnoszenie kompetencji w
przedsiębiorstwach

Biuro Florystyczne prowadzi usługi w zakresie sprzedaży kwiat�w
żywych jak i kwiat�w doniczkowych, tworzenia kompozycji
ro�linnych i kwiatowych na r�żnorakie okazje np.. wesele , komunia ,
pogrzeb.



REALIZACJA PROJEKT�W
GRANTOWYCH
Grant "Organizacja zaję� dla lokalnej społeczno�ci" – projekt miał na
celu podniesienie zaangażowania społecznego i aktywno�ci
mieszka�c�w poprzez organizację zaję� dla lokalnej społeczno�ci.
Dofinansowano 18 zada� zrealizowanych przez organizacje
pozarządowe i jednostki samorządowe na łączną                 
 kwotę                   236 547,18 zł.

Grant: "Organizacja wydarze� kulturalnych integrujących
społeczno��" – projekt miał na celu organizację wydarze�
kulturalnych dla lokalnej społeczno�ci. Dofinansowano 13 zada�
zrealizowanych przez organizacje pozarządowe na łączną                 
kwotę 188 617,29 zł.

Poniżej przedstawiamy ciekawe przykłady zada� zrealizowanych                 
w ramach projekt�w grantowych.

SZKOŁY ANIMATOR�W
I LIDER�W
 Zrealizowali�my szkoły animator�w społecznych, lider�w wiejskich,
animator�w kulturalnych, w ramach kt�rych przeszkolili�my ponad
70 os�b. Szkoły skierowane były do mieszka�c�w wsi i małych
miast, w tym: �wietlicowych, sołtys�w, członk�w rad sołeckich,
lider�w grup odnowy wsi, członk�w zarząd�w i członk�w
stowarzysze� wiejskich, os�b kt�re chciałyby zaangażowa� się                 
w aktywne działania na wsi.



Beneficjent: ·Stowarzyszenie „Pro Musica Viva” przy Pa�stwowej
Szkole Muzycznej I stopnia w Ole�nie
Tytuł zadania: „Muzyka łączy pokolenia – tradycja i nowoczesno��”
Wysoko�� dotacji: 15 000,00 zł
Całkowita warto�� zadania: 23 355,61 zł

Projekt „Muzyka łączy pokolenia – tradycja i nowoczesno��” miał na
celu aktywizację mieszka�c�w Gmin Olesno, Kluczbork oraz Lasowice
Wielkie poprzez udział w cyklu 10 warsztat�w muzycznych.



Beneficjent: ·Stowarzyszenie Creativo
Tytuł zadania: #Ekologiczna#Byczyna
Wysoko�� dotacji: 15 000,00 zł
Całkowita warto�� zadania: 20 199,04 zł

Wzrost aktywno�ci społecznej na obszarze LGD Dolina Stobrawy do
2022 roku. Wzmocnienie aktywno�ci wsp�lnotowej. Organizacja
zaję� dla lokalnej społeczno�ci. Zajęcia dotyczące dziedzictwa
przyrodniczego. Odbyły się 4 warsztaty ekologiczne w 4 r�żnych
miejscach a także zorganizowano wielką imprezę ekologiczną EKO
Dni Byczyny w Byczynie.



Beneficjent: ·Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Borki Wielkie
Tytuł zadania: „825 lat Borek Wielkich i co dalej…”
Wysoko�� dotacji: 15 000,00 zł
Całkowita warto�� zadania: 19 992,57  zł

Wzrost aktywno�ci społecznej w miejscowo�ciach Borki Wielkie,
Kucoby, Broniec poprzez organizację cyklu warsztat�w z zakresu
dziedzictwa historycznego, kulturowego i przyrodniczego dla dzieci,
młodzieży, kobiet i senior�w w okresie od maja do pa�dziernika 2018.



PROJEKTY WSP�ŁPRACY

Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy” zrealizowało i rozliczyło już
dwa projekty wsp�łpracy. Pierwszy projekt miał charakter
międzynarodowy i zatytułowali�my  go „Dobre bo lokalne”. Byli�my
w nim gł�wnym koordynatorem. Realizowali�my go od pa�dziernika
2018 do marca 2021 roku. Projekt „Dobre bo lokalne” skierowany był
do mieszka�c�w obszar�w partnerskich LGD, a zwłaszcza do
tw�rc�w ludowych, małych przedsiębiorstw, os�b nieaktywnych
zawodowo, kobiet, os�b młodych oraz senior�w. Realizowany był na
całym obszarze LSR polskich partner�w. Jego celem była
identyfikacja, promocja artyst�w ludowych zajmujących się
rękodzielnictwem oraz wprowadzenie na rynek produkt�w sztuki
użytkowej inspirowanych sztuką ludową. Partnerami Doliny
Stobrawy były: G�rna Prosna, Kraina Dinozaur�w, Kraina �w. Anny,
Brzesko-Oławska Wie� Historyczna i MAS Hranicko z Czech. Bardzo
przydała się wsp�łpraca zwłaszcza z czeską grupą działania, kt�ra
ma wielkie do�wiadczenie dotyczące produkt�w lokalnych i chętnie
się nimi dzieliła. W ramach projektu wykonano: inwentaryzację
zasob�w lokalnych 5 LGD-�w, interaktywną mapę tw�rc�w i katalog,
badanie rynku i strategię marketingową, przeprowadzono cykl
szkole�, konkurs na produkt regionalny oraz sklep internetowy.
Całkowity koszt projektu wyni�sł 485 000, a wkład finansowy LGD
100 000 zł.



Drugi projekt wsp�łpracy, „EDUREG – Edukacja regionalna na szlaku
przedsiębiorczych wsi tematycznych” realizowano od lipca 2019 roku
do czerwca 2020 roku.  Całkowity budżet projektu wyni�sł 550
009,79 zł, a udział finansowy Doliny Stobrawy 60 023,44. Celem
działa� było wdrażanie, założenie nowych oraz udoskonalenie już
istniejących wsi tematycznych na obszarach partnerskich LGD.
Wykorzystano tutaj fakt, iż wie� tematyczna stanowi innowacyjny
spos�b na ożywienie gospodarki wiejskiej i daje szansę
mieszka�com wsi na alternatywne dochody. Ofertę budowano na
podstawie zasob�w przyrodniczych, kulturowych i historycznych
miejscowo�ci. Celem okre�lono przyciągnięcie na tereny turyst�w,
ale także integrację samych mieszka�c�w. W projekcie wzięło udział,
opr�cz Doliny Stobrawy trzech partner�w: LGD „Euro-Country”, LGD
Wrzosowa Kraina, LGD Kraina Wzg�rz Trzebnickich. Wszystkie
zaplanowane działania przyczyniły się do zwiększenia na terenach
oferty turystyki aktywnej, promocji oferty turystycznej związanej                 
z zasobami naturalnymi i kulturowymi w�r�d mieszka�c�w                 
i turyst�w. Na terenie Doliny Stobrawy powstało w ten spos�b                
6 wiosek: Jasienie - Bajkowa Wie�, Wojsławice - Księstwo
Wojsławickie, Skałągi - Żabia Wioska, Wioska Zagubionej Podkowy           
i Pier�cienia, Wioska Historycznych Smak�w, Bociania Wie�.
Uzupełniły one istniejące już wcze�niej wioski (Maciej�w-Miodowa
Kraina,  Chudoba-Wioska Dekarzy, Borkowice-Wioska Drewna,
Bogacica-Wioska Bogactwa Natury, Chocianowice-Wioska
Muzykant�w). W ramach EDUREG przygotowano też pakiety
promocyjne.

Trzeci projekt wsp�łpracy jest w trakcie weryfikacji przez Urząd
Marszałkowski Wojew�dztwa Opolskiego i mamy nadzieję, że
niebawem podpiszemy umowę na jego realizację. W ramach projektu
mają powsta� dwie rękodzielnie zlokalizowane w Pasiece Zarodowej
w Maciejowie. 


