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Województwo 
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86 tysięcy 

mieszkańców

Obszar LGD

Stobrawski Zielony Szlak

obejmuje 9 gmin



Gdy program LEADER pojawił się 
w Polsce wiele osób nie wierzyło 

w jego powodzenie 

Dziś można powiedzieć, że jest to 
świetny program, dzięki któremu 
mieszkańcy obszarów wiejskich 

mogą realizować i realizują swoje 
oddolne inicjatywy, w tym zwłaszcza 

rozwój przedsiębiorczości 

Realizują swoje pomysły, a środki 
LEADERA to taki promyk słońca, 

który dał im wiele możliwości



Od 2006 r. zarządzam
zespołem

odpowiedzialnym
za wdrażanie działań

osi 4 LEADERA, 

w ramach
Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich



Czasami mamy

odmienne
zdanie…. 

... ale praca na
Stobrawskim 
zawsze wre!



LEADER 
to przede wszystkim 

rozwój przedsiębiorczości, 
nowe miejsca pracy, 

ale nie należy zapominać 
o szeroko pojętej promocji 

walorów kulturowych, 
historycznych 

i przyrodniczych 
obszaru LGD Stobrawski 

Zielony Szlak



Promocja, integracja 
i aktywizacja to działania, 

które towarzyszą nam przez 
cały okres realizacji programu 

LEADER



Promocja, integracja 
i aktywizacja 

to działania, które towarzyszą 

nam przez cały okres 

realizacji programu 

LEADER



Promocja, integracja i aktywizacja

Stobrawski Festiwal Piosenki Turystycznej 
pn. „Z piosenką na 

Stobrawskim Zielonym Szlaku”



Promocja, integracja
i aktywizacja

Międzynarodowy 
Festiwal Tortów, Ciast 

i Ciasteczek 

Temat przewodni: 
zamki, pałace i dworki

Dodatkowa kategoria: 

mity, legendy, podania 
i opowiadania



W ramach

projektu współpracy powstało 

15 szlaków pieszo-rowerowych 

o łącznej długości ponad 

188 kilometrów

Co znacząco wpływa

na rozwój 

przedsiębiorczości obszaru

Wszystkie szlaki wytyczono 

w oparciu o mity, legendy, 

podania i opowiadania 



Nasza konsekwencja
i wytrwałość

przyniosły wymierne
efekty



LGD wielokrotnie została 
nagradzana przez 

Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 

za najciekawsze pakiety 
turystyki wiejskiej 

promujące woj. opolskie



Co było niemożliwe, 

stało się możliwe w LEADERZE

Szlakiem wyjątkowych praktyk 

naszych przedsiębiorców 





Zwiększenie konkurencyjności firm

w LGD Stobrawski Zielony Szlak

100 tysięcy 
złotych

Limit środków na Beneficjenta - 300 tysięcy złotych / 500 tysięcy złotych

200 tysięcy 
złotych

300 tysięcy 
złotych



Kwoty dla premii 

w LGD Stobrawski Zielony Szlak

50 tysięcy 
złotych

60 tysięcy 
złotych

80 tysięcy 
złotych



W perspektywie 
2014-2020 

na przedsiębiorczość 
przeznaczono ponad 50% 
środków z budżetu LSR

Ostateczna kwota 
przeznaczona

na operacje związane 
z tworzeniem lub 

utrzymaniem miejsc pracy 
to 6 249 059,12 PLN

co daje limit 56% 
środków z budżetu LSR 
z wdrażania LEADER

Wysokość przeznaczonych środków

• Zwiększenie konkurencyjności firm: 
2 089 571,11 zł

• Wsparcie dla podejmowania działalności 
gospodarczej: 

1 870 000,00 zł

• Tworzenie inkubatorów przetwórstwa 
lokalnego: 

316 684,94 zł

• Kreowanie usług i atrakcji turystycznych: 
300 000,00 zł

• Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej 
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 

i kulturalnej oraz miejsc pracy: 
182 858,72 zł

Kwota wynikająca ze złożonych wniosków 
w LGD: 17 342 829,75 zł



Idąc szlakiem wyjątkowych 
praktyk na obszarze LGD 
widzimy ogromne efekty 

programu LEADER

Programu, który umożliwił 
powstanie szerokiego 

wachlarza usług w tym m.in:

• noclegowych

• medycznych

• gastronomicznych

• budowlanych

• krawieckich

• opiekuńczych 



Nicole Nikodem

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

poprzez zakup sprzętu kajakowego

Gmina Łubniany



Jakub Mizera

Utworzenie firmy świadczącej 

usługi organmistrzowskie

Gmina Łubniany



Day Spa Salonik Magda M 

Zakup sprzętu do realizacji 

nowych usług salonu

kosmetycznego Magda M

Gmina Namysłów



Gmina Namysłów

Klub Sportów Konnych 

Volmar Namysłów

Budowa nowoczesnej infrastruktury 

do zajęć jazdy konnej



Zakład Usług Leśnych 

"JESION"

Rozwój Zakładu Usług Leśnych 

JESION poprzez rozszerzenie 

zakresu świadczonych usług

Gmina Domaszowice



Anna Sinkowska

Stworzenie działalności gospodarczej 

zajmującej się produkcją i zdobieniem 

ceramiki, wykonywaniem malowideł 

i obrazów

Gmina Lubsza



Marta Wojczyszyn

Utworzenie firmy cateringowej 

- Mała gastronomia

Gmina Lubsza



Gmina Murów

Maria Kania

Noclegi na Grzyndzie

- świadczenie usług noclegowych



Gmina Murów

Mirosław Garack – Zamek Bożejów

Rozwój przedsiębiorstwa 

poprzez budowę parku linowego

i wędzarni



Monika Słabik

Podjęcie działalności gospodarczej 

o profilu wypożyczalni przyczep 

kempingowych

Gmina Świerczów



Mateusz Czaiński

Rozpoczęcie działalności gospodarczej 

polegającej na produkcji saun ogrodowych, 

balii ogrodowych, tarasów i podestów

Gmina Pokój



Gmina Pokój

Stobrawski Inkubator

Przetwórstwa Lokalnego w Fałkowicach

Gmina Pokój



Gmina Dobrzeń Wielki

Budowa przystani wodnej nad rzeką Odrą 

oraz budowa zjeżdżalni wodnej „Anakonda” 

nad zbiornikiem wodnym Balaton 

Gmina 

Dobrzeń Wielki



Zakład Przetwórstwa Mięsnego

„BOCIAN”

Modernizacja zakładu przetwórstwa 

mięsnego poprzez zakup 

nowoczesnych urządzeń

Gmina Popielów



Gmina Popielów

Budowa infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej w miejscowości 

Nowe Siołkowice - altana i plac 

zabaw, pole namiotowe, boisko do 

siatkówki plażowej

Gmina Popielów



Tomasz Jagoda

Założenie działalności gospodarczej 

pod nazwą „Opolska Szkoła Arborystyki” 

w zakresie usług szkoleniowych oraz 

usług związanych z pielęgnacją 

i wycinką drzew

Gmina Popielów



LGD na swoim obszarze przede wszystkim 
wspiera finansowo 

rozwój przedsiębiorczości

Należy jednak pamiętać, że program 
LEADER to nie tylko środki finansowe, 

LEADER to LUDZIE, 
to ogromny kapitał społeczny, 
ich kompetencje, umiejętności, 
bezinteresowne zaangażowanie, 

konsekwencja i wytrwałość

To one sprawiły 
„że to co niemożliwe, stało się możliwe 

w LEADERZE” 



A przed nami 
nowa perspektywa

PROW - LEADER

Bo dla LEADERA 
zawsze świeci 

słońce



Z okazji zbliżających się Świąt 
Bożego Narodzenia 

w imieniu całego zespołu 
Stobrawskiego Zielonego Szlaku 

życzę Państwu zadowolenia 
i satysfakcji z podejmowanych 

wyzwań.

Niech magiczna moc wigilijnego 
wieczoru przyniesie Wam spokój, 

wytchnienie i radość. 

Każda chwila świąt Bożego 
Narodzenia niech żyje własnym 

pięknem, a Nowy Rok obdaruje Was 
zdrowiem, pomyślnością 

i szczęściem.



Jadwiga Kulczycka 

Prezes LGD 

Stobrawski Zielony Szlak

Opracowanie prezentacji:

Jadwiga Kulczycka

Katarzyna Kubizna

Natalia Grześkowicz

Dziękuję za uwagę



Siedziba LGD Stobrawski 

Zielony Szlak:

ul. Kościelna 5, 

46-081 Dobrzeń Wielki

woj. opolskie 

Jesteśmy blisko Paryża …

… a i do Włoch niedaleko


