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Zrealizowane zadania przez LGD:

Spotkanie dot. ewaluacji wewnętrznej 

LSR w formie warsztatów refleksyjnych

Styczeń, Pokój



Zrealizowane zadania przez LGD:



Zrealizowane zadania przez LGD:

Wydanie publikacji informującej o naborach 

wniosków pn. ”Samouczek dla beneficjenta”



Zrealizowane zadania przez LGD:



Zrealizowane zadania przez LGD:

Szkolenia dotyczące naborów:

Sala Narad, Urząd Gminy Pokój

20/2019

18/2019

19/2019

21/2019

17/2019

22/2019

23/2019



Zrealizowane zadania przez LGD:

Indywidualne konsultacje

Maj - Czerwiec

Październik - Listopad



Zrealizowane zadania przez LGD:

Spotkanie informacyjno-promocyjno-integracyjne



Zrealizowane zadania przez LGD:



Zrealizowane zadania przez LGD:

Szkolenia dotyczące grantów

Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego 

„Stobrawski Zielony Szlak”, Pokój



Zrealizowane zadania przez LGD:



Zrealizowane zadania przez LGD:

Spotkanie 



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:

Muzeum Wsi Opolskiej w Bierkowicach



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Targi i wystawy, w których LGD brało udział:



Szkolenia dla pracowników, Zarządu 

i Rady Programowej:

Szkolenie dla członków rad decyzyjnych, zarządów oraz 

pracowników biur lokalnych grup działania w zakresie 

procesu oceny i wyboru operacji w ramach 

poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020.

Marzec, Opole



Szkolenia dla pracowników, Zarządu 

i Rady Programowej:

Cykl warsztatów pn. Skuteczna aktywizacja społeczna

Marzec, Pawłowice

Szkolenie dla członków Rady Programowej z elektronicznej 

obsługi wniosków
Kwiecień, Pokój

Budowa zintegrowanych Produktów Turystyki Wiejskiej

Wrzesień, Opole



Szkolenia dla pracowników, Zarządu 

i Rady Programowej:

Wrzesień/Październik, Mąchocice Kapitulne

„LEADER dziś i jutro – Konferencja podsumowująca wdrażanie 

lokalnych strategii rozwoju w latach 2016-2018 i perspektywy 

po roku 2021.”

Szkolenie LGD w zakresie przeprowadzania ewaluacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Grudzień, Warszawa



Kontrole LGD w 2019 roku:
Podmiot kontrolujący Data Zakres kontroli Wynik kontroli

Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego
20.02.2019 – 26.02.2019

Kontrola dot. wniosku o płatność 

w ramach poddziałania 19.4 

Koszty bieżące i aktywizacja.

Pozytywna. Brak rekomendacji 

podmiotu kontrolującego.

Urząd Marszałkowski Województwa 

Opolskiego
20.11.2019 – do nadal

Sprawdzenie prawidłowości 

realizacji przez Stowarzyszenie 

LGD Stobrawski Zielony Szlak 

zobowiązań określonych 

w umowie o warunkach 

i sposobie realizacji strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich.

-

Urząd Marszałkowski Województwa 

Małopolskiego
05-06.11.2019

Kontrola dot. wniosku o płatność 

w ramach poddziałania 19.3 

„Przygotowanie i realizacja 

działań w zakresie współpracy 

z lokalną grupą działania”. 

Nazwa operacji Nasze Lokalne 

Dziedzictwo – poznaj, szanuj, 

kochaj”.

Pozytywna. Brak rekomendacji 

podmiotu kontrolującego.



Ogłoszone nabory wniosków:

Zakres naboru: Data:
Liczba 

złożonych 

wniosków

17/2019 1.1.2 Zwiększenie konkurencyjności firm
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9

18/2019 1.1.3 Wsparcie dla podejmowania działalności gospodarczej 20

19/2019 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub 

zmodernizowane, niekomercyjne obiekty infrastruktury turystycznej
2

20/2019 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe lub 

zmodernizowane, komercyjne usługi lub obiekty infrastruktury turystycznej
1

21/2019 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - nowe miejsca noclegowe 1

22/2019 1.2.1 Kreowanie usług i atrakcji turystycznych - zabytki poddane pracom 

konserwatorskim lub restauratorskim
5

23/2019 2.1.1 Rozwój wielofunkcyjnej i nowoczesnej infrastruktury sportowo-

rekreacyjnej i kulturalnej oraz miejsc spotkań
14



Ogłoszone nabory wniosków:

Zakres naboru: Data:
Liczba 

złożonych 

wniosków

12/2019/G

Projekt grantowy pod nazwą akcje edukacyjne i integracyjne

P
a

źd
zi

e
rn

ik
 -

Li
st

o
p

a
d

31

13/2019/G

Projekt grantowy pod nazwą innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne

Odstąpiono uchwałą nr 22/2019 z dnia 15.11.2019 r.

14/2019/G

Projekt grantowy pod nazwą ,,Innowacyjne akcje edukacyjne i integracyjne”
25



Członkowie LGD

Liczba członków na dzień 31.12.2019 r.

119 osób



Ocena doradztwa:

przeprowadziło 117 konsultacji. Na podstawie wszystkich ankiet wypełnionych 

przez potencjalnych beneficjentów oceniono jakość świadczonych usług przez 

pracowników Biura. 

Sposób przekazywania informacji przez doradcę: 

zdecydowanie zrozumiały

84%

zrozumiały

15%

słabo zrozumiały

1%



Ocena doradztwa:
Ogólna ocena udzielonego doradztwa:

5

95%

4

5%
Czy zdobyta wiedza będzie przydatna Pani/Panu w 

przygotowywaniu wniosku: 

zdecydowanie 

tak

87%

raczej tak

13%

Po analizie wyżej przedstawionych danych ze złożonych ankiet jednoznacznie można stwierdzić, że 

doradztwo prowadzone w LGD Stobrawski Zielony Szlak jest przeprowadzane w sposób prawidłowy, 

odpowiada oczekiwaniom beneficjentów i nie wymaga zmian.



PODZIĘKOWANIA dla Zarządu Stowarzyszenia

Prezes

Jadwiga Kulczycka

Wiceprezes

Janusz Wrzosek

Sekretarz

Tadeusz Bezwerchny

Członek Zarządu

Krzysztof Urbanek 



Podziękowania dla członków Rady Programowej:

• Maria Kania – Przewodnicząca Rady Programowej

• Małgorzata Wrzosek

• Agnieszka Trela

• Kaja Sabok

• Maria Mudrak

• Karina Ciszewska

• Ewelina Kubowicz

• Piotr Hrynczyszyn

• Mateusz Hrynczyszyn

• Piotr Szlapa

• Norbert Słabik

• Marieta Kupka

• Franciszek Bartczyszyn



Podziękowania dla członków Komisji 

Rewizyjnej:

o Przewodnicząca – Barbara Zając

o Józef Hrynczyszyn

o Irena Noworolska



Podziękowania dla Pana Mieczysława 

Niedźwiedzia - pełnomocnika 

Zarządu.



Dziękuję wszystkim 
zgromadzonym za uwagę 


