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Pierwsze umowy podpisane 

Dotacje udzielone przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na rozwój przedsiębiorczości powoli 

wkraczają w fazę realizacji. Pierwsi beneficjenci podpisali umowy o dofinansowanie i mogą 

rozpocząć realizację swoich planów. Co ważne dla LGD – dotyczą one turystyki i produktu lokalnego.  

50, 60 czy 100 tys. zł to na pewno duże wsparcie dla osób zakładających firmę. Pozyskania, a później 

rozliczenie dotacji na pewno nie jest łatwe czy szybkie, ale taka szansa drugi raz się nie powtórzy. 

Wśród pierwszych beneficjentów, którzy podpisali umowy o dofinansowanie z samorządem 

województwa dolnośląskiego znaleźli się Ci, którzy postawili na turystykę i produkt lokalny, czyli na 

obszary, które są priorytetem dla grupy partnerskiej. I tak w Lubiążu powstanie ośrodek umożliwiający 

prowadzenie warsztatów kultywujących tradycyjne metody tłoczenia oleju, a w Środzie Śląskiej będzie 

można spróbować lodów o smakach nawiązujących do winoroślarskich tradycji regionu. Wszystkich 

rękodzielników zapewne zainteresuje pomysł utworzenia sklepu internetowego właśnie z wyrobami 

rękodzielniczymi z regionu KŁO.  

Czy w następnych naborach pojawią się równie ciekawe pomysły? Odpowiedź poznamy zapewne za 

kilka miesięcy, LGD ma jeszcze do dyspozycji kilka milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rolnego 

na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania LEADER na rozwój przedsiębiorczości. 

Terminy ogłaszania samych naborów będą zależeć od uzgodnień z samorządem województwa, 

najlepiej więc obserwować stronę www.lgdodra.pl  

 

http://www.lgdodra.pl/
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Pierwszy projekt grantowy na ludowo 

Zespoły ludowe, artystyczne, chóry czy grupy rekonstrukcyjne na pewno zainteresuje informacja  

o planowanym wsparciu finansowym na zakup między innymi strojów czy instrumentów. 

LGD panuje w I kwartale 2018 ogłoszenie naboru o powierzenie tzw. grantów (innymi słowy dotacji) 

na wsparcie podmiotów zajmujących się  sferą dziedzictwa lokalnego, głównie doposażenie i wsparcie 

zespołów ludowych (taneczne, śpiewacze, orkiestry) oraz grup rekonstrukcji historycznej 

nawiązujących do lokalnego dziedzictwa i tradycji. W ramach grantów możliwe będzie wsparcie  

w brakujące do rozwoju narzędzia, np. stroje, instrumenty muzyczne itp. Planowana pula środków na 

wsparcie to 250 tys. zł, przy czym minimalna wartość dotacji i poszczególnego zadania to 5 a 

maksymalna 50 tys. zł. Możliwe dofinansowanie może sięgać nawet 100%, ale więcej punktów uzyskają 

wnioski z wkładem własnym oraz kwotą dofinansowania do. 20 tys. zł.  

LGD planuje wsparcie 

minimum 8 zadań i liczy na 

jeden projekt w każdej gminie.  

 

Wkrótce zostaną zorganizowane szkolenia, można też skorzystać z doradztwa LGD. Na pewno warto 

śledzić stroną www.lgdodra.pl.   

Inicjatywa Partnerstwa wybrana 

Tegoroczny Festiwal Rękodzieła KŁO posłużył nie tylko do prezentacji lokalnych produktów, ale był 
także okazją do wręczenia nagród w naszym konkursie na Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów 
Odrzańskich. Ten zaszczytny tytuł w tym roku uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Przedmościu  
z inicjatywą „Nie bójmy się udzielać pierwszej pomocy. Wspólnie nauczymy się ratować”. 

 Konkurs skierowany był do aktywnych w lokalnym środowisku organizacji pozarządowych oraz grup 

nieformalnych (w tym m.in. rad sołeckich) z terenów gmin znajdujących się na terenie Partnerstwa. 

Celem konkursu jest zaktywizowanie mieszkańców do 

podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych 

miejscowości np. poprzez tworzenie wspólnych miejsc 

rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i 

obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy 

jakości życia mieszkańców. 

Strażacy z Przedmościa, oprócz tytułu, otrzymali także 

nagrodę w postaci bonu pieniężnego o wartości 1000 zł.  

Wyróżnieni zostali także Grupa mieszkańców Aktywny 

Boraszyn – „Razem działamy i efekty mamy” oraz  Stowarzyszenie „Aktywny Dziewin” – „Noc 

Świętojańska w Dziewinie”. Wszystkim serdecznie gratulujemy i już zapraszamy do konkursu  

w przyszłym roku.  

http://www.lgdodra.pl/
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Nowe wzory dokumentów 

W związku z wejściem w życie z dniem 9 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i 

trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 zostały udostępnione nowe wzory dokumentów, które 

obowiązują od 16 października 2017 r.  

Nowe wzory dostępne są na naszej stronie, w zakładce: 

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/wzory 

Zwracamy także uwagę na zaktualizowane, również w terminie późniejszym, instrukcje do wniosków. 

Aktualizacja LSR, kryteriów wyboru i nowi członkowie Rady 

Ostatni kwartał 2017 roku był intensywny pod względem zmian w dokumentacji związanej  

z wyborem operacji. W związku ze zmianami przepisów i nowymi wytycznymi dla LGD-ów korekty 

wymagała Lokalna Strategia Rozwoju. Zmieniono także niektóre lokalne kryteria wyboru. 

LSR została dostosowana do nowych wytycznych  w zakresie monitoringu i ewaluacji oraz jednolitego 

i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. To jednak nie koniec zmian. Po ostatnich naborach 

zebraliśmy doświadczenia i wiedzę, na bazie których zaproponowaliśmy także zmianę lokalnych 

kryteriów wyboru. Głównie chodzi o dookreślenie kryteriów w kilku kwestiach i zoptymalizowanie 

zapisów, aby nie budziły żadnych wątpliwości. Zmiany dotyczą przede wszystkim kryterium 

dotyczącego zastosowania rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska i klimatu (zostało ono niejako 

zaostrzone) oraz kryterium w zakresie spójności i jakości wniosku oraz racjonalności budżet (zmiana 

punktacji oraz rozszerzenie opisu kryterium).  

Kolejną sprawą wymagającą interwencji była zmiana składu Rady LGD po rezygnacji 3 członków. W 

wyniku naboru uzupełniającego nowymi członkami Rady zostali Agnieszka Jarosz oraz Leszek Rydz, 

oboje jako mieszkańcy obszaru. Należy podkreślić, że obydwoje pracowali już w Radzie w poprzedniej 

perspektywie, a więc ich doświadczenie jest dobrym prognostykiem na przyszłość. 

Zmiany w przepisach i wytycznych, a także doświadczenia pierwszego roku naborów „wymusiły” także 

aktualizację procedur, w tym całej dokumentacji związanej z wyborem grantobiorców. Obecnie 

czekamy na akceptację zmian przez Zarząd Województwa, co umożliwi uruchomienie kolejnych 

konkursów w nowym roku.  

Młodzieżówki do boju, czyli o forum tematycznym poświęconym młodzieży 

To było bardzo dobre spotkanie. Tak można podsumować forum działaczy z OSP w Krainie Łęgów 

Odrzańskich. Już na początku energia i zaangażowanie uczestników pozwoliło określić, że nie będzie 

to pierwsze spotkanie w takim składzie.  

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/wzory
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W spotkaniu uczestniczyli opiekunowie i członkowie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z Chomiąży, 

Ścinawy, Malczyc, Prochowic, Przedmościa, Rudnej i Wietszyc. Gospodarzem spotkania było OSP 

Ścinawa z Karolem Budzińskim i Andrzejem Sajakiem, 

którzy zaprezentowali swoją remizę. Spotkanie prowadził 

Prezes LGD Rafał Plezia. Każda z drużyn przedstawiała swoją 

aktywność, co pokazało, że młodzieżówki nie tylko szkolą 

się w zakresie ratowniczo-gaśniczym, ale i uczestniczą  

w życiu swoich społeczności przy okazji festynów  

i oficjalnych wydarzeń gminnych. Aktywność ta przejawia 

się również w akcjach charytatywnych np. przy Wielkiej 

Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Minimalna ilość zbiórek w 

MDP to ok. 30 w roku, więc jest to wielki potencjał.  

Spotkanie posłużyło także omówieniu głównych 

problemów przy współpracy z młodzieżą. Uznano, że kluczowe problemy to: 

 Niewielka ilość środków finansowych na rozwijanie działalności z młodzieżą w szczególności 

w zakresie wyposażenia służącego do spotkań i szkoleń. W tym słaba umiejętność 

pozyskiwania środków i mała różnorodność dostępnych źródeł. 

 Słabe wsparcie opiekunów MDP w zakresie pozyskiwania pomysłów na działania, 

instrumentów do pracy, wiedzy i uprawień do prowadzenia MDP. 

 Sposób organizowania zajęć w okresie jesienno-zimowym. 

 Trudności w poszukiwaniu partnerów do współpracy.  

 Słaba integracja pomiędzy MDP z poszczególnych OSP w regonie.  

 Słabo rozwinięte działania promujące działalność OSP i MDP. 

 Słaba komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna.  

W wyniku dyskusji o problemach przystąpiono do działań i szybko ustalono, że spotkania forum będą 

dalej organizowane. Dla opiekunów i druhów LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zorganizuje szkolenie  

z zakresu pozyskiwania środków oraz powołano grupę na Facebook-u do wymiany informacji  

i komunikacji pomiędzy członkami MDP. 

Nie bez znaczenia była również inicjatywa Marcina Kuchnickiego stworzenia wspólnego spotkania 

integracyjnego dla wszystkich członków MDP. Zaproponowano wiele działań w ramach takiej imprezy, 

a kolejne spotkania mają doprecyzować jej pełny kształt. Ustalono, że będzie to Zlot MDP w Krainie 

Łęgów Odrzańskich. Już dziś zapraszamy zatem do udziału w kolejnym spotkaniu 

organizacje zajmujące się edukacją i wychowaniem młodzieży w wieku od 10 do 18 lat. 

Głównie zapraszamy opiekunów drużyn Ochotniczej Straży Pożarnej i Związku Harcerstwa Polskiego 

z obszaru działania Krainy Łęgów Odrzańskich. Celem spotkania jest zaplanowanie współpracy na 

rok 2018, w tym wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą roboczą Odrzański Zlot Młodzieżówek 2018 

(zakres, czas i termin, atrakcje, rozgrywki, formuła współdziałania, zasady finansowania).  

Spotkanie odbędzie się 17 stycznia 2018 r. o godzinie 16.00  

w Gminnym Ośrodku Kultury w Przedmościu (gmina wiejska Głogów). 
 

Deklaracje uczestnictwa należy przesyłać do Pana Rafała Plezi, email: rafalplezia@gmail.com. 

Spotkanie było zorganizowane 

w ramach Planu Komunikacji 

LSR jako forum tematyczne 

poświęcone problemom grup 

defaworyzowanych, do których 

w ramach LSR zaliczono między 

innymi młodzież w wieku od 10 

do 18 lat (ze względu m.in. na 

brak oferty).  

mailto:rafalplezia@gmail.com
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Doradztwo i informacja 

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy bezpłatne usługi doradcze  w zakresie pomocy  

w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie:  

 w swoim biurze,  

 poprzez pocztę elektroniczną,  

 poprzez wyjazdowe dyżury doradcze w gminach należących do LGD.  

  

Prosimy o wcześniejsze ustalanie terminów spotkań telefonicznie 076 858 45 45 lub mailowo 

doradztwo@lgdodra.pl. 

  

Grafiki dyżurów wyjazdowych dostępne na naszej stronie: 

http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020/wnioskodawcy/doradztwo, a także w urzędach gmin. 

 

Wszystkie informacje dot. warunków pomocy, w tym wzory dokumentów dostępne są na naszej 

stronie: http://www.lgdodra.pl/leader/lsr2014_2020  

Zapraszamy!  

 

 

życzy LGD Kraina Łęgów Odrzańskich 
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