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10 lat Lokalnej Grupy Działania
2018 to rok szczególny dla naszej grupy, bo związany z jubileuszem 10-lecia jej powstania.
Z tej okazji przypominamy historię i dorobek partnerstwa.

Materiał opracowany przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
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Historia w skrócie
Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” to grupa partnerska, która tworzyła się,
ewoluowała i zmieniała przez 10 lat. Celem,

dla którego powstała było wspólne
działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru doliny rzeki
Odry z szczególnym uwzględnieniem ochrony wyjątkowo cennej
przyrody, w tym lasów łęgowych, łąk zalewowych i starorzeczy.
Grupa partnerska powstała z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” i Burmistrza Gminy
Ścinawa p. Stanisławy Lewandowskiej.
 W 2000 r. 12 gmin leżących w dolinie Odry podpisało deklaratywne porozumienie
o współpracy mające na celu wszechstronny, zrównoważony rozwój tego obszaru przy
zachowaniu wysokich walorów przyrodniczych. Do tego pierwszego porozumienia przystąpiły
gminy: Ścinawa, Święta Katarzyna, Wołów, Malczyce, Ruja, Prochowice, Rudna, Wińsko,
Pęcław, Jemielno, gmina miejska Głogów, gmina wiejska Głogów.
 Formalne zawiązanie grupy partnerskiej nastąpiło w 2002 roku na konferencji
w Ścinawie. Powołane zostało Partnerstwo Doliny Środkowej Odry, w skład którego weszło 19
przedstawicieli samorządów, nadleśnictw, biznesu i organizacji pozarządowych. Po powołaniu
partnerstwa prowadzenie sekretariatu powierzono Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”.
Partnerzy z inicjatywy fundacji rozpoczęli realizację wspólnych projektów, między innymi:
„Szkoły dla Ekorozwoju”, „W poszukiwaniu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Szlaku
Odry”, „Społeczne Ostoje Przyrody” oraz przedsięwzięć promocyjnych, w tym wydanie map i
publikacji, organizacji spływu kajakowego Szlakiem Odry, międzynarodowego rajdu
rowerowego, plenerów fotograficznych oraz imprez artystycznych.
 Milowym krokiem w rozwoju partnerstwa było utworzenie w 2004 roku

Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. W marcu 2004 uroczyście
powołano dziewięcioosobową Radę Funduszu, której zadaniem było
podejmowanie decyzji dotyczących przyznawania środków finansowych na małe,
lokalne projekty związane ze Szlakiem Odry. Fundusz funkcjonuje do dnia
dzisiejszego, wspierając lokalne inicjatywy ze środków gmin i powiatów oraz
Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj Lokalnie.

W tamtym czasie Partnerstwo liczyło 40 członków: 20 samorządów lokalnych i ich
związków, 16 organizacji pozarządowych, 2 przedsiębiorstwa i 2 nadleśnictwa.
 Na przełomie 2005 i 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Leader + realizowane były
prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Doliny Środkowej
Odry. Był to dokument strategiczny dla Lokalnej Grupy Działania, niezbędny do przystąpienia
do II schematu Programu Leader +. W okresie przygotowawczym przez kilka miesięcy odbywały
się spotkania i warsztaty poświęcone tworzeniu ZSROW. Warunkiem
koniecznym dla budowania partnerstwa był udział społeczny. W trakcie
przygotowania ZSROW wyłonili się nowi lokalni liderzy, organizacje
pozarządowe oraz grupy nieformalne, które do dzisiaj angażują się w prace
partnerstwa i są aktywnymi członkami obecnej LGD.
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 Rezultatem realizacji I schematu Pilotażowego Programu Leader + było powołanie Fundacji
Partnerstwo Doliny Środkowej Odry (Lokalnej Grupy Działania), która spełniła warunki stawiane
przez program oraz przejście do II schematu. Dokonano tego w dniu 9 lutego 2006 roku z
inicjatywy pięciu fundatorów. Byli nimi: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Agencja Rozwoju
Regionalnego ARLEG S.A., Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ścinawie,
Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS w Wołowie oraz Stowarzyszenie Regionalne
„Nadodrzański Zakątek” z Wietszyc. Powołano pięcioosobowy zarząd do realizacji
Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Doliny Środkowej Odry oraz
Radę Fundacji do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju. W skład Rady
Fundacji weszło 21 podmiotów z trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego.
Fundacja objęła swym działaniem obszar 10 gmin położonych wzdłuż rzeki Odry: Środa Śląska,
Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław, Głogów, Jemielno, Wińsko oraz Wołów.
 Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Doliny Środkowej Odry zrealizowała w latach 2007 – 2008
projekt pn.: „Rozwój Doliny Środkowej Odry – ludzie, przyroda, kultura, wieś” w ramach
Pilotażowego Programu Leader+ (schemat II).

W lutym 2008 roku w Jemielnie, na spotkaniu fundatorów, Zarząd oraz Rada Fundacji
zdecydowały o powołaniu Stowarzyszenia przejmującego rolę Lokalnej Grupy Działania. Jednym
z powodów było formalne przystąpienie gmin, tak aby mogły zostać pełnoprawnymi członkami
organizacji. Zdecydowano również o powiększeniu obszaru partnerstwa o gminy na
południowym krańcu obszaru, czyli o gminę Miękinia oraz Brzeg Dolny.
 W maju i czerwcu 2008 roku 12 gmin oraz partnerzy posiadający osobowość prawną podjęli
uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów
Odrzańskich”.
Nowe stowarzyszenie powstało na zebraniu założycielskim 10 czerwca 2008r. w Serbach.

Partnerstwo zmieniło nazwę z Partnerstwa Doliny Środkowej Odry na Partnerstwo Krainy
Łęgów Odrzańskich. W kolejnych miesiącach Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów
Wiejskich dla LGD zastąpił nowy dokument strategiczny: Lokalna Strategia Rozwoju Krainy
Łęgów Odrzańskich. Od tamtej pory Stowarzyszenie prowadzi głownie działania związane z
realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader oraz udzielaniem dotacji.

Obecnie Partnerstwo Kraina Łęgów Odrzańskich zajmuje obszar obejmujący 14 gmin
(z czego 12 wchodzi w skład LGD), położonych na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem
a Głogowem. Są to gminy: Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, Wołów,
Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów (gmina wiejska).
Pozostałe dwie gminy to Niechlów i miasto Głogów.
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Z(realizowane) programy i finansowe efekty

NATURA 2000
Łęgi Odrzańskie

Produkt
Lokalny

PROGRAM

Fundusz
Partnerstwa
UZYSKANE WSPARCIE

FIO Lider servis

96 927,00 zł

Działaj Lokalnie

483 400,00 zł

Realizacja lokalnej strategii rozwoju LGD KŁO PROW 2007-2013
Funkcjonowanie LGD nabywanie umiejętności i aktywizacja
Realizacja lokalnej strategii rozwoju LGD KŁO PROW 2014-2020
Funkcjonowanie LGD

17 881 360,00 zł
3 165 151,66 zł
14 000 000,00 zł
2 650 000,00 zł

RAZEM

38 276 838,66 zł

Przykładowe projekty i działania partnerskie
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Dostępne środki
Rok 2018 to również szczególny rok dla wszystkich lokalnych grup działania w Polsce, gdyż ostatni dzień
roku wyznacza tzw. pierwszy kamień milowy w realizacji lokalnych strategii rozwoju na lata 2014-2020.
Nasze LGD do tej pory:
 Ogłosiło 20 naborów, w tym jeden w ramach tzw. projektu grantowego, którego celem jest
wsparcie niewielkich, lokalnych inicjatyw.
 Limit środków, jaki był dostępny w ramach naborów opiewał na ponad 9 mln zł, w tym ponad
3,8 mln zł na rozwój przedsiębiorczości.
 Rada LGD wybrała do dofinansowania kilkadziesiąt wniosków, które mieściły się w limicie,
jednak umowy podpisało tylko część beneficjentów – z naborów z 2017 roku na realizację 24
operacji, z naborów z roku 2018 wybrane wnioski są w toku oceny i procesu podpisywania
umów z samorządem województwa.
Poniżej chcielibyśmy zaprezentować zwięzłą informację dotyczącą pozostałych środków finansowych
na dotacje w obszarach, które najbardziej interesują potencjalnych wnioskodawców, warto jednak
podkreślić, że ze względu na trwający proces podpisywania umów ma ona charakter poglądowy i
stanowi symulację.
Rozwój przedsiębiorczości:
 podejmowanie działalności gospodarczej: duża pula środków w tym obszarze została
rozdysponowana – w chwili obecnej na zakładanie nowych firm pozostało 400 tys. zł (4
dotacje) w przedsięwzięciu I. Turystyka na Szlaku Odry”, 300 tys. zł (6 dotacji) w
przedsięwzięciu II. „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich” oraz 60 tys. zł (1 dotacja) w
przedsięwzięciu III. „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”. Kwoty te mogą
ulec zmianie w wyniku niepodpisania umów pomimo wyboru wniosków do dofinansowania
oraz przesunięć pomiędzy przedsięwzięciami.
 rozwijanie działalności gospodarczej – również w tym obszarze większość środków została
rozdysponowana. Pozostało ok. 0,5 mln złotych w przedsięwzięciu I. Turystyka na Szlaku Odry”
(kwota ta może ulec zmianie, jeżeli nie wszyscy wybrani beneficjenci z naboru 1/2018 podpiszą
umowy) oraz 300 tys. zł w przedsięwzięciu II. „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich”.
Wzmacnianie kapitału społecznego:
 Edukacja (regionalna, przyrodnicza, ekologiczna): pozostało 300 tys. zł. Planowane jest
udzielenie minimum 4 dotacji.
 Aktywizacja społeczna: 300 tys. zł. Planowane jest udzielenie minimum 2 dotacji.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego – zabytki: pozostało 243 tys. zł. Planowane jest udzielenie
minimum 3 dotacji.
Projekty grantowe: LGD ogłosiło nabór oraz w oparciu o wybranych grantobiorców złożyła wniosek do
samorządu województwa na realizację projektu grantowego pn. Dziedzictwo Krainy Łęgów
Odrzańskich (głównie doposażenie zespołów ludowych i grup historycznych). Planowana jest realizacja
kolejnych projektów grantowych: jednego nakierowanego na wzmocnienie rękodzielników wewnątrz
LGD, odnalezienie i włączenie do sieci nowych, wykreowanie nowych aktywności, promocje i wsparcie
rękodzieła (pula: 200 tys. zł) oraz drugi, który rozwijać będzie aktywność społeczną, między innymi w
oparciu o infrastrukturę świetlic, np. organizacja szkoleń, klubów zainteresowań, klubów edukacji,
klubów seniora (pula: 250 tys. zł). Ich realizacja rozpocznie się jednak nie wcześniej niż w latach 20202021.
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Doradztwo i informacja
LGD Kraina Łęgów Odrzańskich świadczy bezpłatne usługi doradcze
w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie:
 w swoim biurze,
 poprzez pocztę elektroniczną,
 poprzez wyjazdowe dyżury doradcze w gminach należących do LGD.

w zakresie pomocy

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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