
LGD ,,Kraina Dinozaurów''
Teren KRAINY DINOZARÓW położony jest w

województwie opolskim na Równinie Opolskiej

wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w całości położony

jest w zlewni rzeki Małej Panwi i jej dopływów.

Ludność - 71 tysięcy mieszkańców

Powierzchnia – 804,77km 2

• Priorytety LGD

Wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno

– rekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia

paleontologicznego na skalę światową –

do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich,

aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i pobudzenia

inicjatyw społeczno – gospodarczych



LGD ,,Kraina Dinozaurów''



LGD ,,Kraina Dinozaurów
Chrząstowice  Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia, Falmirowice,                                                          

Lędziny, Niwki, Suchy Bór

Dobrodzień       Błachów, Bzinica Nowa, Bzinica Stara - Bąki, Obudowa, Główczyce ,Gosławice,                                                     

Klekotna, Rędzina, Kocury - Malichów, Kolejka, Ligota Dobrodzieńska, Makowczyce,           

Myślina - Turza, Dąbrowica, Pietraszów, Liszczok, Pludry, Rzędowice, Bzionków, Szemrowice, Warłów

Kolonowskie   Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie

Ozimek     Antoniów, Biestrzynnik, Chobie, Dylaki, Grodziec, Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Mnichus,                                       

Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa, Szczedrzyk

Turawa     Bierdzany, Kadłub Turawski, Kotórz Mały, Kotórz Wielki, Ligota Turawska, Osowiec,                                            

Rzędów, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada

Zawadzkie        Żędowice, Kielcza

Zębowice    Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Osiecko, Poczołków, Prusków

, Radawie, Siedliska, Zębowice



LGD ,,Kraina Dinozaurów'‘

Odkrycia paleontologiczne 

W ostatnich latach na terenie kopalni iłów w Krasiejowie odnaleziono 

skamieniałe kości zwierząt. Jak dotąd w Polsce w ogóle nie 

odnaleziono kości dinozaurów, a jedynie ich tropy. 

W trakcie badań paleontologicznych odkryto wiele interesujący 

skamieniałych szczątków kostnych, które występują w dwóch 

warstwach. W jednej występują głównie szczątki zwierząt wodnych 

takich jak Fitozaura i Metopozaura. W drugiej występują głównie 

kości zwierząt lądowych. W pokładzie tym odnaleziono kości 

miednicy i kręgi, które należały najprawdopodobniej do dinozaura, 

któremu nadano nazwę Silesaurus Opolensis, co znaczy „śląski 

jaszczur z Opola”. Jest to najstarszy roślinożerny przedstawiciel linii 

genealogicznej dinozaurów i najstarszy pradinozaur w Europie.

Od  01.06.2010 r.  Stowarzyszenie ,,Delta’’ otwarło park rozrywki

Jura Park w Krasiejowie . na terenie którego  znajduje się 

pawilon paleontologiczny .



LGD ,,Kraina Dinozaurów''
⚫ DINOZAURY NIE SĄ JEDYNĄ ATRAKCJĄ

⚫ Zasoby wodne   - (szczególnie :Jeziora turawskie , rzeka Mała Panew)          

Lesistość   (lasy mieszane, runo leśne, zwierzyna)       

⚫ Park i Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe

⚫ Ślady hutnictwa w dolinie Małej Panwi

⚫ Pałace, zamki i inne zabytki

⚫ Historyczne ciekawostki

⚫ Kościoły       

⚫ Cmentarze       

⚫ Muzea i izby regionalne

⚫ Tradycje i zwyczaje              

⚫ Kulinaria

⚫ Cykliczne imprezy na terenie Krainy Dinozaurów

⚫ Amatorskie Zespoły Folklorystyczne



LGD ,,Kraina Dinozaurów''

Architektura i Zabytki

Zameczek myśliwski

W Zawadzkiem 

Pałac z XVIII _ XIX wieku

w Radawiu 

Muzeum w Kolonowskiem

Kościół św. Walentego 

w Dobrodzieniu
Most wiszący z 1827 r

W Ozimku 

Zabytkowy kościół  w 

Zakrzowie Turawskim

Izba muzealna p. Mientusa w Dańcu 



LGD ,,Kraina Dinozaurów''
turystyka rekreacja  sport 

Jeziora Turawskie Boisko sportowe ,,Orlik ‘’

Gospodarstwa 

agroturystyczne 

Spływy Kajakowe

Rzeką Małą Panwią

Pływalnia w Dobrodzieniu

Trasy rowerowe 



LGD ,,Kraina Dinozaurów''

Imprezy cykliczne

Regolowiec –

Rajd  

rowerowy

,, Źródło'' – Dobrodzień

Zawody konnych sikawek 

-Szemrowice  

Festyn z Dinozaurem  

w Krasiejowie

Dożynki Regaty na 

Dużym Jeziorze

Wyścig rowerowy 

w Chrząstowicach

Festiwal Gaude Mater 

Polonia  w Kielczy



LGD ,,Kraina Dinozaurów''

Wizja Krainy Dinozaurów:

Dobre miejsce do życia i rozwijania gospodarki. 

Wioski mają swój charakter, atrakcje, produkty lokalne, są 

estetyczne.

Mieszkańcy dbają o tradycje i lokalne dziedzictwo. Ludzie są 

gościnni, zintegrowani, aktywni, przedsiębiorczy, otwarci na 

turystów.

Jest to obszar z rozwiniętą turystyką, ze specyficznymi atrakcjami 

i produktami: JuraPark, jeziora turawskie ,szlak kajakowy, szlak 

hutniczy, z rozwiniętą bazą gastronomiczno - turystyczną oraz 

dobrą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną



10 czerwca 2009 roku

Podpisanie umowy

o warunkach i sposobie 

realizacji Lokalnej Strategii 

Rozwoju



Jarmark 

Lokalnych Grup Działania

w Wołczynie

Odbył się 4 lipca 2009 roku

LGD Kraina Dinozaurów wystawiła

jedno podwójne stanowisko –

otrzymała I miejsce



II Jarmark LGD 

województwa opolskiego 
➢ Dnia 11 lipca podczas ,,Festynu z Dinozaurem w tle’’ w Krasiejowie  zorganizowano Jarmark 

Lokalnych Grup Działania z terenu całej Opolszczyzny.

➢ Jarmark był okazją do szerokiego zaprezentowania uczestnikom festynu idei LEADER oraz 

wszystkich działający w województwie LGD.

➢ Pozwolił na promocję produktów i atrakcji z różnych części regionu. Jednocześnie dawał 

możliwość wymiany doświadczeń między członkami Lokalnych Grup Działania i ich integrację.

➢ Na wszystkich uczestników czekały upominki i puchary za udział w pokazowym spływie kajakowym 

rzeką Mała Panew jednej z największych atrakcji Krainy Dinozaurów.

Stoisko LGD Kraina Dinozaurów 
Wręczanie nagród i pucharów 



III Jarmark LGD 

województwa opolskiego 
29 maja odbyła się Annogórska Majówka Geologiczna „Spotkanie na wulkanie” w ramach którego 

w miejscowości Góra św. Anny odbywał się III Jarmark Lokalnych Grup Działania z terenu całej 
Opolszczyzny.

Impreza była możliwością prezentacji i promocji dotychczasowego dorobku dziesięciu 
spośród dwunastu Lokalnych Grup Działania z całego województwa. Na stoisku LGD Kraina 

Dinozaurów swoje miejsce znalazł Silesaurus Opoliensis – najstarszy gad w Europie, a w kącie 
namiotu wystawienniczego stanął kajak – symbol jednej z większych atrakcji regionu –

spływów rzeką Mała Panew.

Specjalnie na jarmark gospodynie wiejskie ze Spóroka przygotowały suszone zioła, pyszny swojski makaron i znakomite ciasteczka 

– tradycyjne przysmaki Krainy Dinozaurów. W reprezentacji LGD znalazła się też orkiestra dęta OSP Radawie, która umilała 
swą muzyką czas odwiedzającym. Panie z Zębowic prezentowały ręcznie wykonane papierowe kwiaty, a przedstawiciele 

Sanatorium w Suchym Borze prowadzili zajęcia rehabilitacyjne na trawie dla chętnych dzieci. Dyżur na stoisku pełnili 

członkowie Zarządu LGD.



IV  Jarmark LGD 

województwa opolskiego 
29 maja 2012 r odbyły  się ,,Dni Nysy’’ w ramach którego odbywał się IV Jarmark Lokalnych Grup Działania z 

terenu całej Opolszczyzny.
Impreza była możliwością prezentacji i promocji dotychczasowego dorobku dziesięciu spośród dwunastu 

Lokalnych Grup Działania z całego województwa.

Na stoisku LGD Kraina Dinozaurów swoje miejsce znalazł Silesaurus Opoliensis – najstarszy gad w Europie, a w 

kącie namiotu wystawienniczego stanął kajak – symbol jednej z większych atrakcji regionu – spływów rzeką 
Mała Panew.

Specjalnie na jarmark przygotowano ciastka  w kształcie dinozaura oraz napój z ziół. 

W reprezentacji LGD znalazł się zespół folklorystyczny z Dobrodzienia  który umilał swym śpiewem czas 
odwiedzającym.

Panie z kółka rękodzielnictwa z Dobrodzienia  prezentowały ręcznie wykonane ozdoby , rysunki , naczynia.

Dyżur na stoisku pełnili pracownicy i członkowie Zarządu LGD



Projekt  „Zdrowy i zadowolony 

Lider Wiejski”

W ramach projektu:

Uczestniczyło  45 osób po 40 roku życia, 

aktywnie działających na rzecz 

społeczności lokalnych

Nauka pływania i gimnastyka w basenie

Muzykoterapia

Badania zdrowotne

Ćwiczenia ogólnorozwojowe

Grota solna



Inwentaryzacja obiektów historycznych 

i kulturalnych na obszarze LGD

Wykonano inwentaryzację LGD 

Praca została  wydana w formie 

papierowej oraz elektronicznej 

Wykonano 7 tablic z 

najciekawszymi i najbardziej 

znaczącymi obiektami w danej 

gminie.

Umowę na wykonanie

inwentaryzacji podpisano

20 sierpnia 2009 r

Z dr hab. Ireneusz Malik



Inwentaryzacja obiektów  

przyrodniczych na obszarze LGD

Wykonano inwentaryzację LGD 

Praca została  wydana w formie 

papierowej oraz elektronicznej. 

W następnym etapie zostaną 

.Wykonane  tablice z 

najciekawszymi i najbardziej 

znaczącymi obiektami 

przyrodniczymi w danej gminie.

Umowę na wykonanie
inwentaryzacji podpisano 14  marca 2011 r

z dr hab. Ireneusz Malik
i  dr Krzysztofem  Spałkiem 



Inwentaryzacja gospodarstw 

agroturystycznych na obszarze LGD

Wykonano inwentaryzację na obszarze LGD

Praca została  wydana w formie papierowej 

oraz elektronicznej. 

Zostały spisane wszystkie gospodarstwa 

agroturystyczne  z swoimi lokalnymi  

produktami .

Umowę na wykonanie

inwentaryzacji podpisano

1  lipca 2010r



Inwentaryzacja ginących zawodów  i 

artystów ludowych na obszarze LGD

Wykonano inwentaryzację na obszarze LGD

Praca została  wydana w formie papierowej 

oraz elektronicznej. 

Spisano twórców ludowych oraz osoby 

wykonujące zawody zaliczane do ginących .

Umowę na wykonanie

inwentaryzacji podpisano

18 stycznia 2012 r. 



Inwentaryzacja miejsc związanych z 

hutnictwem na  terenie LGD

,, Kraina Dinozaurów ‘’

Praca została  wydana w formie papierowej oraz elektronicznej. 

W następnym etapie zostanie wydana publikacja  pn. Historia i 

zabytki hutnictwa w Dolinie Małej Panwi na obszarze działania 

LGD ,,Kraina Dinozaurów

Umowę na wykonanie

inwentaryzacji podpisano 1 8 stycznia 2012  r.  

z p. Józefem  Tomaszem Juros 



Spływy kajakowe
LGD  uczestniczy w spływach  kajakowych, które są 

produktem turystycznym na obszarze 

Stowarzyszenia. Podczas spływu są  promowane 

działania LGD. Wydarzenie obejmuje spłynięcie 

rzeką Mała Panew i spotkanie podczas, którego 

uczestnicy zostaną poinformowani o założeniach 

LSR, o obszarze działania i możliwościach 

pozyskiwania środków za pośrednictwem LGD oraz 

są przeprowadzane konkursy  wiedzy o  

ciekawostkach przyrodniczych i turystycznych LGD.

Współorganizatorem spływów jest Związek Gmin 

Doliny Małej Panwi. 



Kurs agroturystyczny
I – 22- 24 września 2009           II – 02- 05 marca  2010

III - 22-25 marzec 2011 r

➢ Dla wszystkich chętnych z obszaru LGD zorganizowano kurs agroturystyczny , 

który obejmował wykłady z zakresy tworzenia gospodarstwa agroturystycznego

➢ Spotkanie z przedstawicielami Sanepidu, KRUS i ARiMR 

➢ Wyjazd do działających już gospodarstw agroturystycznych na terenie LGD  

,,Kraina Dinozaurów’’



II Śląski Turniej Kulinarny 

11 -12 .06.2011 r. 
Turniej zorganizowano jest jako pokaz przyrządzania i serwowania 

potraw tradycyjnej kuchni pochodzącej z terenu  LGD i odbywał się w 

dwóch kategoriach: 

Ekip amatorskich - Koła Gospodyń Wiejskich, Związek Śląskich Kobiet 

Wiejskich,  szkół gastronomicznych, przedstawicieli LGD, osób 

prywatnych itp.

Kucharzy profesjonalistów – zatrudnionych w restauracjach, 

zajazdach, i hotelach.

Do udziału w konkursie amatorów w dniu 11.06.2011 r. zgłoszono 13 

drużyn

Do udziału w konkursie profesjonalistów w dniu  12.06.2011 –zgłoszono 

3 drużyny 



I Przegląd twórczości lokalnej 

„Na ludową nutę”
Ozimek 2009 r. 

1 dzień: przegląd zespołów ludowej pieśni i tańca

2 dzień: prezentacja obrzędów charakterystycznych 

dla obszaru LGD

W przeglądzie wzięło udział około 300 osób.

24-25 październik 2009

w Domu Kultury w Ozimku 



II Przegląd twórczości lokalnej 

„Na ludową nutę’’
Dobrodzień  2010 r. 

2 – 3 październik  odbył się II Amatorski Przegląd Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych 

„Na ludową nutę ” organizowany przez LGD Kraina Dinozaurów. 

W tym roku impreza odbyła się przy współpracy z Dobrodzieńskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w 

Dobrodzieniu. W ciągu dwóch dni na scenie zaprezentowało się 18 zespołów, liczących w sumie 

prawie 250 uczestników. 

Celami przeglądu było: 

1/ promowanie i propagowanie zwyczajów, utworów muzycznych i tańców ludowych 

z obszaru LGD, 

2/ integracja mieszkańców obszaru Krainy Dinozaurów, 

3/ pielęgnowanie aspiracji twórczych wśród osób z terenu LGD

4/ promowanie idei lokalnych grup działania i Osi 4 PROW – Leader. 



III  Przegląd twórczości lokalnej 

„Na ludową nutę’’
Zawadzkie  2011 r. 

1 – 2  październik 2011 r. odbył się III Amatorski Przegląd Zespołów Ludowych i Grup 

Obrzędowych  „Na ludową nutę ” organizowany przez LGD Kraina Dinozaurów. 

W tym roku impreza odbyła się przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury, 

Sportu i Rekreacjioraz Urzędem Gminy w Zawadzkiem .  

W ciągu dwóch dni na scenie zaprezentowało się 19 zespołów, liczących w sumie  prawie 

250 uczestników. 



IV  Przegląd twórczości lokalnej 

„Na ludową nutę’’
Radawie 2012 r. 

Przeglądu Amatorskich Zespołów Ludowych i Grup Obrzędowych „Na ludową nutę” - 8-9 wrzesień 2012 r
Impreza odbyła się przy współpracy Gminnego  Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa Zębowicach   oraz Sołectwa 

Radawie .  W ciągu dwóch dni na scenie zaprezentowało się 20 zespołów, liczących w sumie  prawie 261 uczestników. 

Celami przeglądu było: 

1/ promowanie i propagowanie zwyczajów, utworów muzycznych i tańców ludowych  z obszaru LGD, 

2/ integracja mieszkańców obszaru Krainy  Dinozaurów,     

3/ pielęgnowanie aspiracji twórczych wśród osób z terenu LGD

4/ promowanie idei lokalnych grup działania i Osi 4 PROW – Leader. 



Moja wieś - moje miejsce I
Dnia 21 czerwca 2010 roku w Zespole Szkolno-Przedszkolny

nr 3 w Dębskiej Kuźni (gmina Chrząstowice) odbyła się gala podsumowująca 

konkurs „Moja wieś - moje miejsce”. 

W konkursie oceniono 41 prac z 9 gimnazjów z terenu LGD:

w Dębskiej Kuźni ,w Dobrodzieniu , w Kolonowskiem ,w Ozimku , w Turawie , 

w Zawadzkiem , w Żędowicach  i w Zębowicach 

W prace zaangażowanych było 55 uczniów i 18 opiekunów.

Kategorie prac konkursowych:

* Osoba, która w szczególny sposób przyczyniła się bądź przyczynia do rozwoju lub 

promocji obszaru Krainy Dinozaurów

* Opowiadanie lub legenda podkreślające specyfikę i historię terenu LGD

* Ciekawe miejsce LGD Kraina Dinozaurów

Wiele prac nie spełniało wymogów regulaminu, ale po ocenie jury, składającego się z 

przedstawicieli 7 gmin członkowskich, bez problemu wyłoniono zwycięzców.



Moja wieś - moje miejsce II

Dnia 27 maja 2011 roku w Publicznym Gimnazjum im Jana Pawła II w Dobrodzieniu  

odbyła się gala podsumowująca konkurs „Moja wieś - moje miejsce”. 

W konkursie oceniono 47 prac z 8 gimnazjów z terenu LGD:

w Dębskiej Kuźni ,w Dobrodzieniu,  w Kielczy, w Ozimku,  w Zawadzkiem, 

w Żędowicach , w  Zawadzkiem  i w Zębowicach 

W prace zaangażowanych było 49 uczniów i 13 opiekunów.

Wiele prac nie spełniało wymogów regulaminu, ale po ocenie jury, składającego się z

przedstawicieli 7 gmin członkowskich, bez problemu wyłoniono zwycięzców.



Moja wieś - moje miejsce III
Dnia 30 maja 2012 roku w Publicznym Gimnazjum w Zawadzkim odbyła się gala 

podsumowująca

konkurs „Moja wieś - moje miejsce”. 

W konkursie oceniono 36  prac z 8 gimnazjów z terenu LGD:

w Dębskiej Kuźni ,w Dobrodzieniu,  w Ozimku,  w Zawadzkiem,  w Żędowicach , 

w  Zawadzkiem  i w Zębowicach 

W prace zaangażowanych było 38 uczniów i 15 opiekunów.

Kilka prac nie spełniało wymogów regulaminu, ale po ocenie jury, składającego się z

przedstawicieli 7 gmin członkowskich, bez problemu wyłoniono zwycięzców. 

Nagrody zostały ufundowane z środków LGD oraz samorządy gminne i 

Radę Rodziców z Gimnazjum w Zębowicach 

Wszystkie prace zostały opublikowane na stronie LGD 



„Listen to the voice of villages”

Stowarzyszenie LGD „Kraina Dinozaurów” i  Biuro Inicjatyw Wspólnotowych w Urzędzie 

Marszałkowskim Województwa Opolskiego  projekt „Listen to the voice of villages”

finansowany w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Celem projektu „Listen to the voice of villages” jest promowanie konkurencyjności obszarów wiejskich w 

Europie. W ramach tej polityki realizowane są  działania zmierzające do wzrostu aktywności 

gospodarczej oraz wykorzystania zasobów naturalnych i kulturowych danych regionów.

Projekt „Listen to the  voice of villages” realizowany jest przez Samorząd Województwa Opolskiego z 

partnerami z  Niemiec ( Powiat Forchheim), Austrii (Uniwersytet Zasobów Naturalnych i Nauk 

Stosowanych o Życiu w Wiedniu),Włoch (Prowincja Trento, Uniwersytet w Trento, Agencja Rozwoju 

Regionalnego- Lamoro w Mango), Czech (Park Krajobrazowy- Czeska Szwajcaria i Kraj Ustecky) i 

Słowenii (Centrum Rozwoju Miasta Litija).

Do projektu włączyło się 3 LGD woj. oplskiego 

➢ LGD „Kraina Dinozaurów”

➢ LGD „Dolina Stobrawy”

➢ LGD „Górna Prosna”



Wizyty w ramach realizacji projektu
2 listopada 2009 roku LGD Kraina Dinozaurów odwiedzili Włosi

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Wydziału Ekonomicznym Uniwersytetu w Trento,

odpowiedzialni za wypracowanie modelu zarządzania i rekomendacji dotyczących

rozwoju turystycznego dla regionów biorących udział w projekcie ,koordynator projektu,

Marszałek Województwa Opolskiego oraz przedstawiciele LGD

23 maja 2011 roku  - LGD Kraina Dinozaurów odwiedziła Grupa 

międzynarodowa

Celem wizyty była prezentacja walorów turystycznych i produktów  tworzonych w ramach 
pakietów turystycznych

10-15 lipiec 2011 roku - podróż studyjna Wiedeń (Austria) 

i Kamnik (Słowenia)

4-7 wrzesień 2011 roku - podróż studyjna  ,,Park Narodowy Czeska                     

Szwajcaria’’

03 październik  2011 roku - Opole - konferencja prasowa  

,,Listen to the voice of villages



Tworzenie pakietów turystycznych dla 

obszaru LGD
W siedzibie LGD Kraina Dinozaurów w Spóroku odbyły się warsztaty na temat tworzenia pakietów.

W programie szkolenia znalazły się elementy teoretyczne i ćwiczenia pozwalające poznać sam 

warsztat tworzenia pakietów. Uczestnicy warsztatów (pracownicy gmin, grup odnowy wsi i przedsiębiorcy) 

wykazali się niezwykłym zaangażowaniem i kreatywnością, co bez wątpienia jest pierwszym krokiem w 

kierunku sukcesu funkcjonowania pakietów turystycznych na terenie Krainy Dinozaurów. 

Szkolenie było działaniem projektu Listen to the Voice of Villages, finansowanego             

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach      

Programu dla Europy Środkowej.

Szkolenie zaowocowało  powstaniem pakietów turystycznych. 

Zostały  utworzone pakiety turystyczne dla obszaru LGD. 

W oparciu o różne                 powstały pakiety: pakiet dla miłośników turystyki  

wiejskiej,   aktywnej, pakiet edukacyjny, kulturowy oraz biznesowy.  

Zostały  one  wydane w wersji elektronicznej i papierowej.



Konferencja "Zapis zmian 

przyrodniczych i historycznych w 

krajobrazie  Równiny Opolskiej 

(Nizina Śląska)"

W dniach 8-9 października odbyła się na terenie 

LGD ,,Krainy Dinozaurów’’ konferencja. Dwudniowe 

spotkanie składało się z trzech sesji wykładowych 

oraz zwiedzenia 5 stanowisk naukowych na terenie 

Krainy Dinozaurów. Stowarzyszenie mogło 

zaprezentować i wykazać się oryginalnymi 

projektami bazującymi na współpracy jednostek 

badawczych z lokalnymi władzami i organizacjami 

pozarządowymi.



Konferencja „Bogactwo przyrodnicze lasów 

na obszarze LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’

W dniach 3 -4 czerwiec 2011 r. odbyła się na terenie LGD 

,,Krainy Dinozaurów’’ konferencja. 

Dwudniowe spotkanie składało się  sesji wykładowej oraz w 

drugim dniu zwiedzenia  ciekawych stanowisk przyrodniczych 

na terenie Krainy Dinozaurów. 



Konferencja  ,,Historia i zabytki hutnictwa dolinie 

Małej Panwi na obszarze działania 

LGD Kraina Dinozaurów’’

W dniach 1-2 czerwca 2012 r.  W Ozimku 

I dzień  -,,Wykłady i prezentacje związane z tematyką  hutnictwa  II dzień - wycieczka terenowa

Konferencję  to spotkanie ludzi nauki z członkami lokalnej społeczności.. 

Zaprezentowane podczas konferencji referaty i materiały wskazują  możliwości rozszerzenia 
wiedzy o  historii  i zabytkach  hutnictwa  „Krainy Dinozaurów”.



Konferencja w ramach Forum Debaty Publicznej, „

Małe projekty - wielka sprawa. Stan wdrażania małych 

projektów oraz możliwości usprawnienia ich realizacji". 

Konferencja odbyła  się w Warszawie 14 lipca 2011 r.

w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego

W spotkaniu wzięło udział ok. 180 osób, byli to głównie przedstawiciele 

lokalnych grup działania z całego kraju oraz urzędów marszałkowskich.

Z  woj. opolskiego pojechało 6 przedstawicieli LGD

Tomasz Paluch  LGD Dolina Stobrawy

Anna Golec     LGD Kraina Dinozaurów

Jagoda Kulczycka LGD Stobrawski Zielony Szlak

Katarzyna Jaruszewicz-Kot LGD Stobrawski Zielony Szlak

Wiktoria Pawliczek LGD Kraina św. Anny

Krzysztof Erm - LGD Nyskie Księstwo Jezior i Gór

Tematem dyskusji było wdrażanie tzw. małych projektów za pośrednictwem LGD. 

Chodzi o inicjatywy, które podejmują tzw. lokalne grupy działania (LGD), 
aby poprawić atrakcyjność swojego środowiska lub móc wspólnie uczestniczyć w jakiejś wydarzeniu. 



Walne Zebrania Członków

członków stowarzyszenia 
LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’ 

15.07.2008 r.  - Zebranie  wyborcze 

08.12.2008 r.  - zebranie  członków 

30.04.2009 r.   - zebranie sprawozdawcze

14.09.2009 r.   - zebranie  członków 

23.02.2010 r.  - zebranie  sprawozdawcze 

30.07.2010 r.  - Nadzwyczajne zebranie członków 

03.03.2011 r. - zebranie sprawozdawcze

29.11.2011 r.  - zebranie  członków 

05.03.2012  r. -zebranie sprawozdawcze



Spotkania 

informacyjno – konsultacyjne

dla sołtysów i Liderów Wiejskich

W każdej z gmin wchodzących w 

skład LGD zostały zorganizowane 

spotkania   oraz organizowane są  

spotkania w siedzibie 

stowarzyszenia dla wszystkich 

mieszkańców z obszaru LGD 



Spotkania spotkanie liderów programu Odnowy Wsi 
z terenu LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

pn. ,, Aktywna społeczność przyszłością opolskiej wsi’’

Spotkanie odbyło się 30 czerwca 2012 r. w Staniszczach Małych było związane z obchodami
XV rocznicy Programu Odnowy Wsi w woj. opolskim.
Z terenu Lokalnej Grupy Działania,, Kraina Dinozaurów’’ z 7 gmin (Chrząstowice, Dobrodzień,
Kolonowskie, Ozimek, Turawa, Zawadzkie, Zębowice) 45 wiosek bierze czynny udział
w realizacji programu Odnowy Wsi .

Podczas spotkania przedstawione założenia realizacji LEADER-a – możliwości pozyskiwania środków
poprzez LGD na oddolne inicjatywy realizujące założenia programu oraz zaprezentowano dokonania
miejscowości uczestniczących w Programie Odnowy Wsi.

Po zakończeniu spotkania była możliwość uczestniczenia w imprezie plenerowej
.,,Nocy świętojańskiej’’ – nad rzeką Małą Panwią’.



Szkolenia i konferencje

Członkowie zarządu jak i pracownicy biura LGD często biorą udział w szkoleniach i 

konferencjach organizowanych przez Urząd Marszałkowski 

- Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

- KSOW 

- Departament PROW 

jak również organizowane przez Ministerstwo Rolnictwa



Targi , wystawy  
•

Celem uczestnictwa w tych  wydarzeniach jest 

upowszechnianie turystyki, sportu i 

aktywnego wypoczynku oraz promocja 

regionu . Prezentują się na nich 

gospodarstwa agroturystyczne z terenu 

LGD twórcy ludowi, firmy zajmujące się 

obsługa ruchu turystycznego.

• Targi ,,W Stronę Słońca’’

• Wspólna polityka Rolna – Łosiów 

• Targi w Ołomuńcu – Czechy  

Targi ,,W Stronę Słońca’’

Stoisko promocyjne LGD ,,Kraina Dinozaurów’’



Promocja dożynek gminnych 

w każdej gminie 
W każdej gminie odbyły się dożynki  w których uczestniczyło LGD „Kraina 

Dinozaurów” i prezentowało swoją działalność. Działania promocyjne są prowadzone 

przez  zarząd i członków  LGD „Kraina Dinozaurów”. Dzięki temu cele lokalnej 

strategii rozwoju były przekazywane  

Miejsca odbywania się gminnych dożynek:

• Dobrodzień-
2010-Szemrowice       2011- Myślina       2012 – Malichów 

• Kolonowskie –

2010 - Staniszcze Wielkie   2011 –Spórok 2012- Kolonowskie 

• Ozimek –

2010- Krasiejów   2011 – Grodziec 2012 – Szczedrzyk 

• Turawa –

2010 –Zawada       2011 – Bierdzany   2012 – Kotórz Mały

• Zawadzkie –
2010 – Kielcza     2011 – Rzędowice    2012 – Kielcza 

• Zębowice  –
2010 – Zębowice   2011 – Knieja     2012 – Radawie 

Chrząstowice

nie organizuje gminnych dożynek 



Podróże studyjne  po LGD 

,,Kraina Dinozaurów’’
5-6 czerwca 2010 roku teren LGD Kraina Dinozaurów zwiedzali 

aktywiści z gminy Pielgrzymka w województwie Dolnośląskim. 

15 października 2010 roku na terenie LGD Kraina Dinozaurów 

gościła grupa studyjna sąsiedniej LGD Górna Prosna,

. 06-08.06.2011 r. Podróż studyjna – województwo dolnośląskie –

LGD „Wrzosowa Dolina   i  LGD „Dolina Baryczy’’

25.09.2011 – Podróż studyjna – województwo wielkopolskie LGD    

,,Trzy Rzeki’’
. 

Na spotkania zaproszono przedstawicieli odnowy wsi, 

liderów  lokalnych oraz  włodarze gmin. 

Wszyscy prezentowali dobre praktyki oraz

dzielili się doświadczeniami..



Podróż studyjna dla lokalnych liderów  

W dniach 20-22 sierpnia  2010 r odbył się

wyjazd studyjny do Wiosek Tematycznych w

woj. zachodniopomorskim .

Jej uczestnikami byli członkowie stowarzyszenia oraz 

mieszkańcy terenu LGD „Kraina Dinozaurów”. 

W ciągu trzech dni wyprawy uczestnicy odwiedzili i 

zapoznali się z wioskami: Sieraków, Paproty, 

Podgórki, Dąbrowę i Iwięcino. 

Każdy pobyt w wiosce kończył się spotkaniem z 

miejscowymi   liderami.



Podróż studyjna dla lokalnych liderów 

W dniach 19-21 sierpnia  2011 r odbył się wyjazd studyjny  

"Śladami hutnictwa i dinozaurów’’ do w woj. 

świętokrzyskiego .

Jej uczestnikami byli członkowie stowarzyszenia oraz 

mieszkańcy terenu LGD „Kraina Dinozaurów”. 

W ciągu trzech dni wyprawy uczestnicy odwiedzili Muzeum 

Wsi Kieleckiej. Zwiedzili Krzemionki Opatowskich, Muzeum 

Starożytnego Hutnictwa Świętokrzyskiego  oraz wzięli udział w 

jedynej w Polsce  imprezie plenerowej - Dymarkach 

Świętokrzyskich. Wszyscy zwiedzili JuraParku w Bałtowie oraz 

spotkali się z miejscowymi liderami z  LGD „Krzemienny Krąg’’

.



Podróż studyjna dla lokalnych liderów 

W dniach 13-15 lipca 45 osób - członkowie stowarzyszenia oraz liderzy

działający na rzecz społeczności lokalnych z terenu LGD „Kraina Dinozaurów”

wzięli udział w wyjeździe studyjnym do Lanckorony pt. „Produkt lokalny szansą

rozwoju regionalnego -woj.małopolskie”.

W ciągu trzech dni wyprawy uczestnicy odwiedzili wiele ciekawych miejsc

związanych z historią, kulturą oraz tradycjami tego regionu.

Wiele rozwiązań zastosowanych na terenie LGD „Gościniec 4 żywiołów” a służących 

promocji regionu zostało uznanych przez uczestników wyjazdu za bardzo interesujące 

i warte do przeniesienia na grunt lokalny



Nabory  wniosków  
Małe projekty     29.10. - 13.11.2009  r.  

18.03. - 31.03.2010  r.
23.05. - 06.06.2011 r. 

06.02 - 20.02.2012 r. 
W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 dla małych projektów, tj. 

operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3, ale przyczyniają się do 

osiągnięcia celów tej osi w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego 

W   LGD ,,Kraina Dinozaurów złożono podczas

1 naboru – 11 wniosków 

2 naboru - 20 wniosków 

3 naboru - 21 wniosków

4 naboru  - 29 wniosków 

• Przed naborem zawsze odbywają się spotkania  szkoleniowo-
informacyjne dotyczące: instrukcji wypełniania wniosku oraz doradztwo 



Nabory  wniosków 

,,Odnowa i rozwój wsi’’

08.07.2010 r. – 21.07.2010 r. 

13. 04 .2012r. – 21.04.2012 r.

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla 

operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

"Odnowa i rozwój wsi" –

1 nabór  -złożono 4 wnioski 

2 nabór - złożono 9 wniosków  ( 2 wnioski nie uzyskały dofinansowania) 

Przed naborem zawsze odbywają się spotkania  szkoleniowo-informacyjne 
dotyczące: instrukcji wypełniania wniosku oraz doradztwo 



Nabory  wniosków 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 

29.10. - 13.11.2009 r.  

19.09. - 03.10.2011 r. 
03.09 – 17.09. 2012 r.
w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które 

odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 311 

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:  

W   LGD ,,Kraina Dinozaurów”

1 nabór  złożono - 1 wniosek 

2 nabór złożono  4 wnioski  ( jeden niezgodny z LSR)

3 nabór  złożono  5 wniosków  

Przed naborem zawsze odbywają się spotkania  szkoleniowo-informacyjne 
dotyczące: instrukcji wypełniania wniosku oraz doradztwo 



Nabory  wniosków 

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

13.09.2010 r. – 27.09.2010r.

03.09 .2012 r. – 17.09. 2012 r.

Wnioski  o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania 312 „Tworzenie 

i rozwój mikroprzedsiębiorstw”  

1 nabór – złożono 4 wnioski (2 niezgodne z LSR )

2 nabór - złożono 9 wnioski 

Przed naborem zawsze odbywają się spotkania  szkoleniowo-informacyjne 
dotyczące: instrukcji wypełniania wniosku.



Projekt współpracy 
Morawsko – polskie ścieżki tradycji i poznania’’

Koszt całkowity 70 000 zł – wniosek złożony  02.03.2012 r. 

MAS Mohelncko i Rozvojove partnerstvi Regionu Hranicko – 4 obiekty 

-LGD ,, Kraina Dinozaurów’’

-Izba Muzealna p. Mientusa w Dańcu 

- Izba kolekcjonerska w Dębskiej Kuźni 

-Izba Regionalna w Dobrodzieniu 

-Muzeum w Kolonowskiem

- Muzeum  Paleontologiczne  w Krasiejowie 

-Most wiszący  i huta ,,Małapanew’’  w Ozimku

-Kościół drewniany w Bierdzanach

- Izba Regionalna w Ligocie Turawskim 

- Izba Tradycji w Zawadzkiem

-Chata drewniana w Kielczy  

-Zameczek Myśliwski w Kątach 

-Izba Regionalna w Zębowicach 

- Wspólnota Lasów Drobnowłościańskich w Kadłubie Wolnym 



Umowa partnerska

Dzięki zawartej umowie partnerskiej podpisanej przez LGD z 

administratorem strony "Turystyka opolska" wszystkie podmioty z 

branży turystycznej z terenu LGD "Kraina Dinozaurów" mogą 

promować się bezpłatnie na stronie http://www.turystykaopolska.pl

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami na www. portalu.



Dziękujemy za uwagę

Kontakt 

47-175 Spórok 

ul.Guznera 3

Tel.   0774611228

i    605052777 

E-mall krainadino@onet.eu

www.krainadinozaurow.pl

Strona jest przetłumaczona na:

j. angielski, niemiecki, czeski 


