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Ponad 750 tys. euro dodatkowych środków dla regionu Krainy Łęgów
Odrzańskich
Zgodnie z danymi z listopada 2021 r. mamy podpisanych ponad 70 umów na kwotę
dofinansowania przekraczającą 10 milionów złotych. Po ostatnich naborach kolejne wnioski o
wartości dofinansowania ponad 2,5 miliona złotych czekają na sprawdzenie, a ich autorzy na
podpisanie umów. Czy oznacza to koniec naborów? Oczywiście, że nie. W związku z
procedowanymi zmianami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, pojawiła się
szansa na pozyskanie dodatkowych środków wspierających realizację Lokalnej Strategii Rozwoju
Krainy Łęgów Odrzańskich. LGD KŁO skorzystało z szansy i skutecznie ubiegało się o dodatkowe
środki, co oznacza, że budżet LSR zwiększy się o 752 000,00 euro, czyli ponad 3 miliony złotych!
Warto wspomnieć, że dodatkowy budżet LSR był konsultowany z mieszkańcami i włodarzami. Po
przeprowadzeniu badań ankietowych, w których wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich
sektorów: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, biznes i samorządy, udało się wskazać obszary,
które najbardziej wymagają wsparcia. Dlatego zaproponowana przez nas alokacja odpowiada na
potrzeby regionu i jest spójna z diagnozą obszaru opisaną w LSR. I tak ponad 35% z tej kwoty

zostanie przeznaczona na premie na zakładanie działalności gospodarczej w ramach
Przedsięwzięcia III Przedsiębiorczy mieszkańcy, co pozwali na udzielenie aż 15 dotacji po
80 000,00 zł na założenie nowych firm.
Kolejny obszar, który może liczyć na zastrzyk to ogólnodostępna infrastruktura turystyczna.

Niemal 350 tys. euro zostanie rozdysponowanych zarówno w ramach standardowego
naboru, jak i pilotażowego projektu grantowego na kwotę 200 000,00 zł (4 granty x 50
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000,00 zł) dla organizacji pozarządowych na małą infrastrukturę, której jak wynika z ankiet i
diagnozy LSR, brakuje na naszym terenie.
Ponadto w ramach dodatkowych środków zaplanowano wsparcie obiektów zabytkowych w ramach
Przedsięwzięcia V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” w kwocie 117 000

euro, co pozwoli na remont 5 zabytków dotacjami w kwocie po 100 000,00 zł.
Ostatni proponowany przez nas obszar wsparcia to pilotażowy projekt grantowy Smart Village
(SV) w ramach PIV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, dzięki
któremu powstanie 12 koncepcji rozwoju inteligentnych wiosek (1 koncepcja w każdej

gminie członkowskiej LGD). Zaplanowano 12 grantów w kwocie 4 000,00 zł, na łączną
kwotę 11 200 euro.
Ogłoszenie naborów na powyższe działania planujemy w pierwszym kwartale 2022 roku.
Ponadto zostaną ogłoszone jeszcze nabory obejmujące środki z pierwotnej puli, w tym ponad
56 tys. euro na szerokorozumiane działania edukacyjne i animacyjne w ramach
Przedsięwzięcia V Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”. Zachęcamy zatem
do śledzenia naszej strony internetowej i składania wniosków!

Niemal 300 tys. zł dla aktywnych
Niemal 300 tys. zł trafi już niebawem do 20 organizacji, grup i osób fizycznych, zajmujących się
wsparciem różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich, w
Krainie Łęgów Odrzańskich. Wszystko to w ramach trzeciego już projektu grantowego, którego
realizację zaplanowała LGD Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach realizacji Lokalnej Strategii
Rozwoju.
20 grudnia 2021r., Prezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” Jarosław Paczkowski,
podpisał umowę o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „Aktywni Obywatele Krainy Łęgów
Odrzańskich” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”.
Projekt współfinansowany jest ze środków UE.
W trzecim naborze grantowym, przeprowadzonym w sierpniu 2020 r., LGD Kraina Łęgów
Odrzańskich przyznała aż 20 grantów na kwotę 299 998,00 zł. Głównym celem projektu jest wsparcie
różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich poprzez realizację
20 działań aktywizacyjnych. Umowa o przyznaniu pomocy z Województwem Dolnośląskim została
zawarta na realizację następujących przedsięwzięć:
 Fundacja Edusilesia, Odra – rzeka edukacji w Krainie Łęgów Odrzańskich
 Fundacja Eventsilesia, Rowerem przez Łęgi
 Stowarzyszenie “Cztery Strony Kultury”, Przez lasy Gminy Jemielno w Krainie Łęgów
Odrzańskich
 Stowarzyszenie Gminny Klub Żeglarski Marina Chobienia, Szkółka kajakowa w Krainie Łęgów
Odrzańskich,
 Fundacja Osada Rybacka, Rozwój turystyki rowerowej w Krainie Łęgów Odrzańskich
 Stowarzyszenie Jezierzyca – Krzelów, Aktywnie z przyrodą w Krainie Łęgów Odrzańskich
 Beata Sawicka, EKO-BAZA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH w Wilkowie
 Harcerska Organizacja Wychowawczo-Patriotyczna “CICHOCIEMNI”, Łęgowa Harcówka
 Andrzej Chomiak, Współczesne brzmienie tradycji w Krainie Łęgów Odrzańskich
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 Stowarzyszenie Pierwszych Osadników Ziemi Dolnobrzeskiej, Pierwsi osadnicy Łęgów
Odrzańskich
 Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej, Nasze miejsce spotkań, sportu i rekreacji w
Krainie Łęgów Odrzańskich
 Prochowicki Ośrodek Kultury i Sportu, Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów
Odrzańskich, Wspólnie działamy oraz pływamy w Krainie Łęgów Odrzańskich
 Stowarzyszenie “W Rudnie jest cudnie”, Zielona Stacja Rudno w Krainie Łęgów Odrzańskich
 KS “BŁYSKAWICA” Luboszyce, Luboszyce- Nowy punkt na mapie Krainy Łęgów Odrzańskich
 Stowarzyszenie Rekonstrukcji Historycznej “Dziadoszanie“, Bitwa Dziadoszan w Krainie łęgów
Odrzańskich
 Karolina Szewczyk, Muzykujące Rodziny Krainy Łęgów Odrzańskich
 Iwona Dorota Świątek, Sport, zdrowie, zabawa na obszarze Łęgów Odrzańskich
 Paweł Stefański, Ceramiczny Szlak Krainy Łęgów Odrzańskich
 Stowarzyszenie “WOŁÓW BIEGA”, Biegiem po integrację w Krainie Łęgów Odrzańskich
 Gmina Pęcław, Utworzenie miejsca rekreacji w miejscowości Droglowice w Krainie Łęgów
Odrzańskich
Obecnie Zarząd LGD Kraina Łęgów Odrzańskich przygotowuje umowy grantowe, które już w lutym
2022 r. będą zawierane z poszczególnymi grantobiorcami. Budżety zadań wahają się od kilkunastu
tysięcy do blisko 30 tys. zł, zatem w ciągu najbliższych miesięcy, kiedy to poszczególne granty będą
realizowane, z pewnością zobaczymy realne efekty zaplanowanych działań.

Wyróżnij się znakiem „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”
Jeśli działasz w szeroko rozumianej branży turystycznej,
jesteś producentem lokalnym, rolnikiem, rękodzielnikiem
czy rzemieślnikiem, organizujesz cykliczne wydarzenia,
stawiasz przy tym na jakość i unikatowość, to zgłoś swoją
ofertę do znaku „Kraina Łęgów Odrzańskich poleca”. Na
wnioski czekamy do 10 stycznia 2022r.
“KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH POLECA” to system certyfikacji lokalnych produktów, usług czy
wydarzeń, którego celem jest wykreowanie atrakcyjnej i dobrze kojarzonej marki regionu. Znak jest
przyznawany najlepszym produktom, usługom i wydarzeniom z Krainy Łęgów Odrzańskich. Jest
gwarantem jakości i związku z regionem, czyli tego, czego szukają potencjalni turyści i klienci.
POPRZEZ SYSTEM CERTY FIKACJI CHCEMY TWORZ YĆ I PROMOWAĆ
ATRAKCYJNĄ OFERTĘ O WYRAŹNEJ TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ.
KŁADZIEMY NACISK NA PROMOCJĘ TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ,
PRZYJAZNEJ PRZYRODZIE I MIESZKAŃCOM. WSPIERAMY DOBRE I
WARTOŚCIOWE LOKALNE PRODUKTY I USŁUGI, BY BYŁY BARDZIEJ WIDOCZNE
NA RYNKU.
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Jak zdobyć znak?
Należy złożyć wniosek do LGD do 10 stycznia 2022r.
Znak przyznawany jest w następujących kategoriach:








produkty: spożywcze (przetworzone i nieprzetworzone),
rzemiosło/rękodzieło,
usługi noclegowe,
usługi gastronomiczne,
usługi turystyczne/rekreacyjne,
usługi edukacyjne/kulturalne,
wydarzenia.

Zgłoszony produkt, usługa czy wydarzenie muszą spełniać określone kryteria m.in.: wysoką jakość,
wyjątkowy charakter, związek z regionem, a także przyjazność środowisku. Działalność musi być
prowadzona na obszarze regionu KŁO, czy gmin: Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Ścinawa, Prochowice,
Rudna, Głogów (wiejska), Pęcław, Jemielno, Malczyce, Miękinia i Środa Śląska. Wnioski będą
oceniane przez specjalnie powołaną do tego celu Kapitułę Znaku. Wyróżnienie będzie przyznawane
na rok kalendarzowy, po czym będzie można je przedłużyć po spełnieniu określonych warunków.
Jakie są korzyści z otrzymania znaku?
To potwierdzenie jakości, wiarygodności i regionalnego czy lokalnego charakteru oferty, a więc tych
cech, których szukają klienci i turyści. To także istotne wsparcie LGD w promocji i rozwoju produktów,
usług i wydarzeń, budowaniu wspólnej oferty oraz wzmacnianiu współpracy w zakresie marketingu i
reklamy. Znak jest wyróżnieniem wzmacniającym zarówno potencjał i rozpoznawalność
nagrodzonego produktu, usługi czy wydarzenia, jak i potencjał i markę regionu Krainy Łęgów
Odrzańskich.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do składania wniosków. Regulamin, wzory dokumentów, a
także specjalnie przygotowane Vademecum, w którym zawarliśmy najważniejsze informacje znajdują
się podstronie “Zasady certyfikacji“, a ogłoszenie o naborze na podstronie “Zgłoś swój produkt“.
Wspólnie zbudujmy markę regionu i jego oferty. To działanie, które opłaci się wszystkim!

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
biuro@lgdodra.pl.
Grafiki dyżurów wyjazdowych dostępne na naszej stronie, a także w urzędach gmin.
Wszystkie informacje dot. warunków pomocy, w tym wzory dokumentów dostępne są na naszej
stronie: http://www.lgdodra.pl – zakładka LEADER

Zapraszamy!
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