
Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’

Projekty zrealizowane ze środków Unii Europejskiej  w ramach poddziałania 
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego  

kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach inicjatywy LEADER”

W publikacji ujęto projekty realizowane w latach 2016-2020

Dobre praktyki



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’
ul. J. Słowackiego 18, 46-040 Ozimek
tel. 77 465 12 13,  kom. 605 052 777
e-mail: krainadino@onet.eu
www.krainadinozaurow.pl
nr konta: BS Leśnica 51 8907 1050 2004 3001 3211 0003 
KRS 0000311760

Opracowanie graficzne i  korekta - Anna Golec 

Publikacja bezpłatna

Projekt i opracowanie graficzne, skład, łamanie, druk i oprawa:
Grafpol sp. z o.o.
ul. Żmudzka 21, 51-354 Wrocław
tel. 507 096 545
email: argrafpol@argrafpol.pl
www.argrafpol.pl

ISBN 978-83-938035-8-3

Ozimek  15.10.2021 



3

LEADER to oddolne partnerskie podejście do rozwoju obszarów wiejskich, re-
alizowane przez Lokalne Grupy Działania (LGD), polegające na opracowaniu 
przez lokalną społeczność wiejską Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) oraz reali-
zacji wynikających z niej innowacyjnych projektów łączących zasoby ludzkie, 
naturalne, kulturowe, historyczne oraz wiedzę i umiejętności przedstawicieli 
trzech sektorów: publicznego, gospodarczego  i społecznego.

Przedstawiciele trzech sektorów tworzą partnerstwo zwane lokalną grupą działa-
nia, które jest reprezentatywne dla obszarów objętego LSR. Na poziomie decyzyj-
nym partnerstwa przynajmniej 50% stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni, 
w tym przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, w szczególności: rolnicy, 
kobiety wiejskie, młodzi ludzie oraz ich stowarzyszenia.

Lokalna Grupa Działania wybiera projekty, których realizacja przyczyni się do 
osiągnięcia celów wspólnie opracowanej lokalnej strategii rozwoju. Takie od-
dolne podejście wzmocni spójność podejmowanych lokalnie decyzji, podnie-
sie jakość zarządzania i przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego 
w społecznościach wiejskich, a także skłoni do stosowania innowacyjnych roz-
wiązań w zakresie rozwoju danego obszaru.

Wdrażanie Programu LEADER przyczynia się do wzmocnienia kapitału społecz-
nego na wsi, poprawy samoorganizacji i zarządzania na poziomie lokalnym 
oraz zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego obszaru.

Siedem kluczowych cech podejścia Leader to:
1. Lokalne strategie rozwoju dla danego terytorium (LSR)
 Podejście terytorialne polegające na szukaniu obszarów spójnych pod 

względem geograficznym, gospodarczym, historycznym, kulturowym, przy-
rodniczym mikroregionów (a nie jednostek administracyjnych) i budowaniu 
dla nich lokalnych strategii działania uwzględniających ich specyfikę.

2. Oddolne opracowywanie i wdrażanie strategii.
 Oddolne podejście - pomysły wspólnego działania, wpływania na rozwój da-

nego obszaru mają wychodzić od samych mieszkańców - lokalnych liderów.
3. Lokalne publiczno-prywatne partnerstwa: Lokalne Grupy Działania 

(LGD).
 Osoby zaangażowane w kreowanie wizji rozwoju obszaru działają na zasa-

dach partnerskich, włączając w planowanie i realizację projektów przedsta-
wicieli trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego, którzy 
organizują się w Lokalne Grupy Działania (LGD).
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4. Zintegrowane i wielosektorowe działania.
 Zintegrowane podejście to łączenie działań, zasobów i możliwości rozwojo-

wych przedstawicieli różnych sektorów; działania dotąd rozproszone zaczy-
nają się uzupełniać i wzajemnie stymulować.

5. Innowacja.
 Innowacja - eksperymentowanie, poszukiwanie nowych skutecznych roz-

wiązań i metod zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju.
6. Współpraca. 
7. Tworzenie powiązań.
 Tworzenie sieci i współpraca pomiędzy partnerstwami - wspólne projekty, wy-

miana doświadczeń na skalę regionalną i międzynarodową stymulują rozwój 
i innowację, a także zwiększają siłę oddziaływania podejścia typu LEADER. 

W Polsce obecnie jest 324 Lokalnych  Grupy Działania,  
w woj. opolskim 10, których lokalne strategie rozwoju zostały  

wybrane do realizacji i finansowania ze środków Programu Rozwoju  
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach działania LEADER.

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’ znajduje się we wschodniej 
części województwa opolskiego i obejmuje siedem sąsiadujących ze sobą gmin 
wiejskich i miejsko-wiejskich z trzech powiatów: opolskiego – gminy Chrząsto-
wice, Ozimek i Turawa, oleskiego – gminy Dobrodzień i Zębowice oraz strzele-
ckiego – gminy Kolonowskie i Zawadzkie.

LGD Kraina Dinozaurów obejmuje 61 sołectw. 

Od wschodu gminy Dobrodzień i Zawadzkie graniczą z województwem śląskim.

Obszar LGD zajmuje 804,77 km² co stanowi 8,5 % powierzchni województwa 
opolskiego.

LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ z siedzibą obecnie w Ozimku (wcześniej w Spóroku) 
działa od 2006 

Specyfiką organizacji jest współpraca partnerów z  trzech sektorów: publiczne-
go – samorządy, gospodarczego - spółki, firmy oraz społecznego - organizacje 
społeczne i mieszkańcy. 
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Od wielu lat prowadzi liczne działania mające na celu wzrost integracji regional-
nej, promowanie i ochronę zasobów historycznych, kulturowych i przyrodni-
czych regionu, dbałość o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego.

Stowarzyszenie popularyzuje historię lokalną i mniejszości narodowych w re-
gionie i kraju (konkurs Moja Wieś- moje Miejsce’’ oraz coroczny przegląd twór-
czości lokalnej – ,,Na ludową nutę’’). 

LGD aktywizuje mieszkańców poprzez organizację licznych wydarzeń takich 
jak: spływy kajakowe rzeką Mała Panew, rajdy rowerowe, warsztaty tematyczne, 
podróże studyjne, szkolenia, konkursy, konferencje.
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Stowarzyszenie realizuje projekty z: Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2020 i 2007-2014, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, Funduszu Mikroprojektów PWT INTERREG V-A Republika 
Czesko-Polska oraz Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. 

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ zgodnie z lokalną strategią roz-
woju wykorzystuje swoje turystyczno- rekreacyjne walory do rozwoju obsza-
rów wiejskich poprzez promocję wykopalisk geologicznych i Parku Rozrywki 
w Krasiejowie, jezior Turawskich oraz rzeki Małej Panwi. 

O tych i innych atrakcjach Krainy Dinozaurów, w której nie tylko są dinozaury 
można dowiedzieć się w Centrum Informacji Turystycznej – które zostało ot-
warte w lipcu 2017r. – jest to certyfikowana informacja turystyczna prowadzo-
na przez LGD. LGD „Kraina Dinozaurów” odgrywa ważną rolę na obszarach wiej-
skich. Działalność przyczynia się do odradzania życia kulturalnego, tworzenia 
miejsc pracy oraz zwiększenia różnorodności gospodarczej. 
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Nazwa Lokalnej Grupy Działania została powiązana z odkryciami paleontolo-
gicznymi w trakcie których w dawnej kopalni gliny w Krasiejowie odkryto uni-
katowe skamieniałości szczątków kostnych zwierząt wodnych oraz odkryto ko-
ści zwierząt lądowych, w tym Silesaurusa Opolensis, czyli „śląskiego jaszczura 
z Opola” - najstarszego roślinożernego przedstawiciela linii genealogicznej di-
nozaurów i najstarszego pradinozaura w Europie.

 

Przez obszar Krainy przepływa Rzeka Mała Panew, która ze względu na swój 
wyjątkowy bieg nazywana jest „Opolską Amazonką”. Spływ Małą Panwią to 
niesamowita przygoda dla każdego. Ponadto znajduje się tutaj kompleks Je-
zior Turawskich na który składają się Jezioro Duże, Średnie, Małe i Srebrne oraz 
liczne powyrobiskowe jeziorka i stawy. Mniejsze akweny to raj dla amatorów 
wodnych kąpieli oraz wędkarzy. Duże Jezioro to atrakcja dla fanów sportów 
wodnych takich jak żeglarstwo i kajakarstwo.
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Teren siedmiu gmin „Krainy Dinozaurów” połączony jest gęstą siecią oznako-
wanych szlaków rowerowych. Prowadzą one zarówno po zacisznych duktach 
leśnych jak i przez wsie i miasteczka do największych atrakcji obszaru.
„Kraina Dinozaurów” ma bogate tradycje hutnicze. Tu w XIX wieku powstało 
wiele hut, a wokół nich rozbudowały się dzisiejsze miasta: Zawadzkie, Kolonow-
skie, Ozimek. W tym ostatnim podziwiać można najstarszy wiszący most żela-
zny w Europie.

 

Niemal połowę terenu „Krainy Dinozaurów” pokrywają piękne lasy, bogate 
w chronione gatunki roślin i zwierząt. Piękno przyrody można tu podziwiać wę-
drując po użytkach ekologicznych i kompleksach roślin chronionych, podczas 
każdego spaceru można natrafić na zwierzynę leśną.

Obszar Krainy Dinozaurów jest obszarem różnorodnym kulturowo – tak jak 
cały region Opolszczyzny. Różnorodność ta jest wynikiem skomplikowanej 
historii regionu, w tym w szczególności zmian w przynależności państwo-
wej, konsekwencji konfliktów zbrojnych oraz kulturowych wpływów polskich,  
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niemieckich i czeskich. Potencjał kulturowy obszaru jest obecnie utrwaloną 
mieszanką różnorodnego dziedzictwa kulturowego, różnych obyczajów, zwy-
czajów i odmiennych tradycji (polskich, niemieckich i czeskich). Są to w szcze-
gólności elementy folkloru i twórczości ludowej, lokalne tradycje, a także spe-
cjały kuchni regionalnej. Żyją tam ze sobą w zgodzie reprezentanci różnych 
wyznań i kultur, a starsi ludzie z chęcią opowiadają legendy posługując się 
płynnie miejscową gwarą.
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Na terenie LGD powstało wiele izb regionalnych, które stworzyli sami miesz-
kańcy, pasjonaci historii, pragnący, aby cienie i blaski przeszłości nie zostały 
zapomniane. Historia „Krainy Dinozaurów” nieodłącznie wiąże się z życiem reli-
gijnym jej mieszkańców. Zwiedzić tu można zabytkowe kościoły i kaplice. Przy 
drogach stoją krzyże, z których każdy jest pamiątką wyjątkowych wydarzeń, 
a na cmentarzach można zadumać się nad grobami powstańców śląskich, po-
ległych w czasie wojen światowych czy też znanej w całym kraju Karolinki. 

W Krainie Dinozaurów działa wielu społeczników, którzy podejmują pracę na 
rzecz innych osób oraz swojego najbliższego otoczenia. Swoim zaangażowa-
niem działają na rzecz zmiany, na której zyskuje środowisko lokalne oraz reali-
zują oddolne działania, akcje oraz przedsięwzięcia społecz

Jest to miejsce wyjątkowe gdzie każdy może:
•	 znaleźć	spokój	i	wytchnienie	(gospodarstwa	agroturystyczne,	Jeziora	Turaw-

skie, rzekę Mała Panew)
•	 poznać	sekrety	wiosek	(wytwarzanie	produktów	lokalnych,	specjały	kulinar-

ne, zwierzęta w gospodarstwach, gry terenowe)
•	 pokochać	 naturę	 (bogactwo	 lasów,	 grzyby	 i	 runo	 leśne,	 zwierzęta,	 ekolo-

giczne zakątki, spływy kajakowe, rajdy rowerowe)
•	 dowiedzieć	 się	 wielu	 ciekawostek	 (wykopaliska	 paleontologiczne	 w	 Jura	

Parku, muzea, izby regionalne, obiekty sakralne)
•	 poznać	ciekawych	ludzi	(artyści	ludowi,	społecznicy,	zespoły	ludowe)	
 miejsce to - ,,Kraina Dinozaurów’’ - obszar 7 gmin należących do LGD „Kra-

ina Dinozaurów” (Chrząstowice, Dobrodzień, Kolonowskie, Ozimek, Turawa, 
Zawadzkie, Zębowice).

Siedziba LGD  
„Kraina Dinozaurów” 
www.krainadinozaurow.pl 
oraz www.turystykaopolskie.pl 
ul. Słowackiego 18, 
46-040 Ozimek 
e-mail: krainadino@onet.eu
lgddzialajlokalnie@onet.pl 
Tel/fax. 077/4651213 
oraz 605 052 777
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Informacja Turystyczna 
przy siedzibie LGD  
,,Kraina Dinozaurów’’ 
Ozimek ul. J. Słowackiego 18 
Kontakt : 603 556 320 / 774651213
e-mail: turystyka.krainadino@onet.pl
www.krainadinozaurow.pl 
poniedziałek 8.00 – 18.00 
wtorek – piątek 8.00 - 15.00 
w sezonie letnim:  
sobota-niedziela 10.00-14.00 

 
Sklepik z produktami lokalnymi - 
https://dobrebolokalne.krainadinozaurow.pl 
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Operacja Własna
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’

Tytuł : Nowoczesne i zorganizowane podmioty społeczne obszaru LGD 
„Kraina Dinozaurów”

Data podpisania umowy: 26.04.2021 r. 
Termin realizacji: 26.04.2019 r. – 31.12.2019r.
Kwota dofinasowania: 50 000,00 zł 
Koszt całkowity projektu: 53 598.00 zł

Celem operacji było wsparcie orga-
nizacji społecznych z obszaru LGD 
„Kraina Dinozaurów” w zakresie fi-
nansowo-księgowym, organizacyj-
nym i prawnym dzięki organizacji 
szkoleń, konsultacji oraz utworze-
nie inkubatora organizacji pozarzą-
dowych. W siedzibie Lokalna Gru-
pa Działania „Kraina Dinozaurów” 
(Ozimek, ul. Słowackiego 18) został 
utworzony Inkubator Organizacji 
Pozarządowych (IOP), czyli miejsce, 
w którym członkowie organiza-
cji (stowarzyszeń, fundacji) mogą 
przechowywać dokumenty swojej 
organizacji, mieć dostęp do wypo-
sażenia, w tym komputera oraz kse-
rokopiarki, a także do sali spotkań; 
otrzymali program wspomagający 
prowadzenie działań formalnych: 
księgowości, zarządzania zasobami 
ludzkimi, zarządzania w organizacji. 
21 organizacji z siedmiu gmin człon-
kowskich obszaru wzięło udział w szkoleniach i konsultacjach ujętych w projek-
cie. Członkowie organizacji uzyskali kompetencje do przekazywania zdobytej 
wiedzy i umiejętności pozostałym członkom swojej organizacji, a także innym 
podmiotom.  
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Operacja Własna
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów”

Tytuł:  Lokalni Przewodnicy Turystyczni „Krainy Dinozaurów”

Data podpisania umowy : 28.05.2021 r.
Termin realizacji: 28.05.2020r.– 31.12.2020r. 
Kwota dofinasowania: 50 000,00 zł 
Koszt całkowity projektu 54 184.00 zł 

Celem projektu było wspar-
cie rozwoju oferty tury-
stycznej obszaru „Kraina 
Dinozaurów” dzięki prze-
szkoleniu lokalnych prze-
wodników turystycznych., 
a tym samym poprawa 
zdiagnozowanej w Lokalnej 
Strategii Rozwoju potrze-
by rozwijania turystyki na 
obszarze LGD, ponieważ na 
terenie gmin, wchodzących w skład obszaru nie ma przewodników turystycz-
nych, którzy specjalizowaliby się obsługą turystów w odniesieniu do lokalnych 
zasobów. 
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Operacja Własna
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów”

Tytuł: Oznakowanie promocja szlaków kajakowych na Małej Panwi 

Data podpisania umowy : 10.07.2021 r. 
Termin realizacji: 10.07.2020r. - 31.01.2021r. 
Kwota dofinasowania: 50 000,00 zł 
Koszt całkowity projektu: 55 350,00 zł 

Cel operacji: oznakowanie i promocja szlaków 
kajakowych na Małej Panwi poprzez opracowa-
nie i udostepnienie aplikacji mapowej dla kaja-
karzy.

W ramach projektu zostały wykonane działania: 
•	 opracowanie	i	udostępnienie	mobilnej	aplikacji	mapo-

wej 
•	 ustawienie	3	tablic	informacyjno-promocyjnych	na	

przystaniach kajakowych 
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Operacja Własna
Wnioskodawca: Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów”

Tytuł: Bogactwo ,,Krainy Dinozaurów’’

Data podpisania umowy : 07.07.2021 r. 
Termin realizacji – 07.07.2021 do 30.09.2021 r. 
Kwota dofinasowania: 50 000,00 zł 
Koszt całkowity projektu 52 702,00 zł 

Cel operacji: Zwiększenie integracji i poczucia 
przynależności do obszaru objętego LSR oraz promocja obszaru objętego LSR.
Efektem operacji była organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych 
promujących zasoby i obszar LGD.
•	 Festiwalu	Nordic	Walking	-	Suchy	Bór	
•	 Rajdzie	rowerowym	-	szlakami	Doliny	Małej	Panwi	
•	 Spływie	Kajakowym	rzeką	Mała	Panew	
•	 Statkiem	i	kajakiem	po	Jeziorze	Turawskim	oraz	ognisku	
•	 Aqua	Aerobiku	na	pływalni	w	Dobrodzieniu	
•	 Warsztatach	 sylwioterapii	 oraz	 prawidłowego	 oddychania	 i	 ćwiczenia	

ogólnorozwojowe na Eko – Przystanku w Spóroku 
•	 Radiowym	konkursie	wiedzy	o	zasobach	lokalnych	„Krainy	Dinozaurów’’	
•	 W	Niedzieli	z		,,Krainą	Dinozaurów’’	(występ	orkiestry	dętej	i	animacje	z	Dino-

zaurem) 
-	 Chrząstowice	–	Dębska	Kuźnia	–(orkiestra	ze	Szczedrzyka)	
- Dobrodzień - Rynek (orkiestra z Ozimka ) 
- Kolonowskie – Spórok OSP (orkiestra z Szemrowic) 
- Ozimek - Wyspa Rehdanza – (orkiestra z Zawadzkiego) 
- Turawa - Jezioro średnie - (orkiestra z Kielczy) 
- Zawadzkie – Plac Hutnika - (orkiestra z Kolonowskiego) 
- Zębowice - obok Hali sportowej - (orkiestra z Żędowic) 
- Jura Park w Krasiejowie - (orkiestra z Chrząstowic)   
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Projekt Grantowy 
„Z dinozaurem w terenie”

Zakres: Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług 
lokalnych. 

Cel projektu: Organizacja 15 wydarzeń rekreacyjno-turystycznych promują-
cych LGD ,,Kraina Dinozaurów ‘’ w tym lokalne tradycje i zwyczaje, na ternie 
LGD, rozbudzenie aktywności mieszkańców obszaru działania LGD i budowa-
nia kapitału społecznego zachowującego tradycje i zwyczaje oraz specyfikę ob-
szaru wiejskich, budowanie świadomości mieszkańców dotyczących zasobów 
przyrodniczych, kulinarnych, kulturalnych i historycznych. 

Termin realizacji: 08.06.2017r. - 31.12.2017r. 
Kwota dofinasowania: 269 233,00 zł.

Grantobiorcy: 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Roz-
woju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz 
Tytuł: Gra terenowa na rowerach
Zorganizowano trzy rajdy rowerowe, 
podczas których zostały zwiedzone naj-
ciekawsze miejsca w okolicy. W czasie 
przerw organizowane były gry i konkursy 
ekologiczne oraz pogadanki z leśniczym 
i myśliwym. Na zakończenie odbyła się 
impreza rekreacyjno- sportowa.

Wnioskodawca: Gmina Dobrodzień
Tytuł: Wakacje z dobrodzieńską ża-
glówką
Zostało zorganizowane wydarzenie spor-
towo-rekreacyjne, na którym przeprowa-
dzono działania: warsztaty oraz zawody 
modeli pływających, a także warsztaty 
śpiewu szantowego. Na zakończenie wa-
kacji odbyło się spotkanie z prezentacją 
modeli pływających oraz śpiewu szantowego.
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Wnioskodawca: Ochotnicza Straż
Pożarna w Krasiejowi
Tytuł: Nowe Wyzwania Ochotniczych 
Straży Pożarnych 
Zorganizowano wydarzenie sportowo 
– pożarnicze, które pokazywało zakres 
prac ratowniczych jakie wykonują człon-
kowie Ochotniczych Straży Pożarnych. 
W zorganizowanych zawodach rywali-
zujący sprawdzili swoją tężyznę fizyczną oraz nabyli umiejętności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy.

Wnioskodawca: Biblioteka i Centrum 
Kultury w Kolonowskiem
Tytuł: Lecimy w kulki
Zainicjowano coroczny Międzygminny 
Turniej	 Petanque.	 Przed	 finałowym	 tur-
niejem zostały przeprowadzenie szko-
lenia z zasady gry. Każda z gmin należą-
cych do LGD wystawiła swoją drużynę 
do turnieju. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie pro-
mocji Pływalnia Vega
Tytuł: Aqua Aerobik 45+
Przeprowadzono	 cykl	 zajęć	 aqua	 aero-
biku dla osób powyżej 45 roku życia. Na 
zakończenie odbyło się spotkanie rekre-
acyjne, na których zaprezentowano wy-
konywane	ćwiczenia	aqua	aerobiku.	Po-
nadto zaprezentowano techniki masażu 
relaksacyjnego oraz można było wziąć udział w warsztatach zdrowego odży-
wiania, skorzystać z porad dietetyka i wykonać bioscanning całego organizmu. 
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
Tytuł: Nocny Maraton Kajakowy
Zorganizowano nocny maraton kajako-
wy na Jeziorze Średnim w Turawie. Każdą 
z gmin reprezentowały 4-osobowe dru-
żyny, które musiały pokonać wyznaczo-
ną trasę, zmieniając się podczas trwania 
maratonu. Wydarzenie trwało od zmierzchu do świtu, a wygrała drużyna, która 
pokonała najdłuższy dystans. Na brzegu zorganizowana została zabawa z ogni-
skiem dla wszystkich mieszkańców gmin należących do LGD. 

Wnioskodawca: Polski Związek 
Wędkarski Okręg Opole – Koło Ozimek
Tytuł: Imprezy wędkarskie dla mło-
dzieży 
Zorganizowano cykl imprez zachęcają-
cych dzieci i młodzież do uprawiania róż-
nych dyscyplin wędkarskich. 
Na terenie Gminnych Kół Wędkarskich 
zorganizowano zawody wędkarskie a mieszkańców zaproszono do kibicowa-
nia. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
sportowe: „Uczniowski Klub 
Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia 
Dzieci i Młodzieży TURAWA”
Tytuł: Turniej piłki nożnej dla dzieci 
i młodzieży
Zorganizowano dwuczęściowy turniej 
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ka-
tegorii „żak” oraz „trampkarze”,
 zaproszono piłkarzy z wszystkich gmin należących do LGD oraz mieszkańców, 
którzy kibicowali swoim drużynom.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Radawie
Tytuł: Zumba z Dinozaurem
Zorganizowano warsztaty sportowo- re-
kreacyjne z tworzenia układów tanecz-
nych oraz prowadzenia ćwiczeń zumby. 
Kulminacyjnym punktem projektu była 
zabawa taneczna „Maraton Zumby z Dinozaurem”, na który zaproszono wszyst-
kich mieszkańców obszaru LGD.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Turystyki i Rekreacji 
1.FC Chronstau- Chrząstowice
Tytuł: Po zielonej trawie piłka goni – 
turniej piłkarski w Dębiu 
Zorganizowano turniej piłkarski dla dru-
żyn z gmin należących do LGD, uczestni-
kami projektu byli sportowcy w wieku powyżej 18 lat, a wszyscy mieszkańcy 
zostali zaproszeni do kibicowania i dopingowania swoich drużynom.

Wnioskodawca: Gmina Zawadzkie
Tytuł: Kulinarna przygoda rowerowa
Zorganizowano rajd rowerowy „ze sma-
kiem”, na który zostali zaproszeni wszy-
scy mieszkańcy z terenu LGD. 
Trasa rajdu przebiegała przez ciekawe 
historyczne miejsca, a w przerwach or-
ganizowano konkursy ekologiczne. Ważnym elementem rajdu były degustacje 
kulinarne smaków obszaru LGD, dzięki którym kosztowano rodzime produkty.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
„Nasz Zakrzów Turawski”
Tytuł: Nas łączy rzeka
Zorganizowano dwudniowy spływ ka-
jakowy, który rozpoczął się w Krupskim 
Młynie, a zakończył drugiego dnia w Wę-
grach. Wieczorem pierwszego dnia odbyło się spotkanie integracyjno-rekrea-
cyjne z zawodami sportowymi. Spływ zakończył się w pobliżu Izby Tradycji Ku-
linarnej, gdzie uczestnicy mogli spróbować tradycyjne potrawy.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie na 
rzecz rozwoju wsi Suchy Bór
Tytuł: Kijki łączą Krainę Dinozaurów
Zorganizowano festiwal Nordic Walking 
dla mieszkańców z obszaru LGD Kraina 
Dinozaurów. Odbył się kurs prawidłowe-
go marszu a następnie marsz na odcinku 
5 i 10 km. W wydarzeniu wzięło udział po 
15 mieszkańców z każdej gminy należą-
cej do LGD ,,Kraina Dinozaurów’’.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Przyszłość Chrząstowic
Tytuł: Badminton – sposób na zdro-
wą integrację mieszkańców z obszaru 
LGD
Zakres: Promowanie obszaru objętego 
LSR, w tym produktów lub usług lokal-
nych. Zorganizowano cykl spotkań spor-
towych, na których uczestnicy z terenu 
gmin obszaru LGD trenowali grę w bad-
mintona. Na zakończenie wszyscy wzięli udział w turnieju badmintona w for-
mule „open”, a mieszkańcy dopingowali i kibicowali. 

Wnioskodawca: 
Ewa Hajduk
Tytuł: Maluch z piłką w ręku
Zorganizowano Turniej Piłki 
Ręcznej dla dzieci w wieku 
7-9 lat.
Turniej był poprzedzony tre-
ningami i zabawami z piłką, 
które były skierowane zarówno do chłopców jak i do dziewczynek. Projekt miał 
charakter otwartych wydarzeń rodzinnych.
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Projekt Grantowy
„Z Kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów”

Zakres: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru obję-
tego LSR

Cel projektu: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego na terenie LGD „Krainy Di-
nozaurów” poprzez doposażenie 15 podmiotów działających w sferze kultury.

Termin realizacji: 19.06 2018r. - 31.01.2019r. 
Kwota dofinasowania: 297 286,00 zł

Grantobiorcy: 

Wnioskodawca: Gmina Chrząstowice
Tytuł: Jest w orkiestrach dętych siła- 
Wsparcie Młodzieżowej Orkiestry Dę-
tej Gminy Chrząstowice
Przygotowanie repertuaru dla orkiestry 
oraz udział w koncertach, który przyczy-
nia się do promocji Młodzieżowej Orkie-
stry Dętej, Gminy oraz całego obszaru LGD.
Zakupiono: Instrumenty oraz sprzęt niezbędny do dalszego rozwoju. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Radawie
Tytuł: Muzyka i Taniec z Tradycjami 
Stworzenie nowej oferty kulturalnej oraz 
reaktywacja zespołu taneczno- wokalne-
go. Zakupiono: Stroje ludowe dla człon-
ków zespołu. 

Wnioskodawca: Gmina Kolonowskie
Tytuł: Dołącz do orkiestry z Kolonow-
skiego
Przygotowanie repertuaru Orkiestry Dę-
tej „Colonnowska” oraz doposażenie or-
kiestry w sprzęt muzyczny. Zakupiono: Sprzęt muzyczny oraz nuty. 
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Wnioskodawca: Dom Kultury  
w Ozimku
Tytuł: Zoom na Ozimek
Zrealizowanie filmu promującego dot. 
Hutniczych tradycji miasta Ozimek
Zakupiono: Usługę nagrania filmu „Hut-
nicza Perła Krainy Dinozaurów”. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie  
Odnowy i Rozwoju Spórok
Tytuł: Jak tradycja i obyczaj głosi
Zorganizowanie warsztatów przygo-
towujących grupę ludzi, która będzie 
zajmować się kultywowaniem tradycji 
i zwyczajów związanych z terenem LGD. 
Zakupiono: Sprzęt nagłaśniający oraz uszyto stroje regionalne wydano bro-
szurę opisującą tradycje i zwyczaje, gry i zabawy dawnych śląskich domów. 

Wnioskodawca: Jolanta Bajor
Tytuł: Tańczymy Folkowo 
Promocja lokalnej tradycji ludowych tań-
ców. 
Zakupiono: Usługę dot. wydania płyty 
szkoleniowej „Melodie Ludowe”.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi
Tytuł: Edukacja Historyczna na terenie 
LGD „Kraina Dinozaurów” 
Przygotowano ofertę kulturalną pod ty-
tułem „Wpływ hutnictwa Doliny Małej 
Panwi na przemiany i rozwój miejscowo-
ści Gminy Ozimek i okolicy”.
Zakupiono: Sprzęt do specjalistycznej obróbki i gromadzenia pozyskanych 
materiałów.



25

Wnioskodawca: Miejska i Gminna  
Biblioteka Publiczna w Zawadzkiem
Tytuł: Sfilmowani
Przeprowadzono warsztaty z dziedziny 
filmu i nowych technologii, oraz z pro-
fesjonalnej obsługi kamery i tworzenia  
materiałów filmowych. 
Zakupiono: Sprzęt do realizacji specjali-
stycznych warsztatów filmowych. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie  
Przyjaciół Szczedrzyka
Tytuł: Spotkanie z orkiestrą dętą
Doposażono oraz przygotowano ofertę 
dla orkiestry. 
Zakupiono: Kurtki dla członków orkie-
stry, instrumenty muzyczne oraz krzesła. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na 
rzecz promocji talentów „Akces”
Tytuł: Te opolskie dzieci- ludowo na 
nowo 
Powstał nowy repertuar koncertowy – 11 
utworów w nowych muzycznych aranża-
cjach. 
Zakupiono: Stroje z wiankami z elementami folkloru, pianino cyfrowe i sprzęt 
nagłaśniający. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie  
Przyjaciół Szkoły w Żędowicach
Tytuł: Swoje chwalimy cudze podzi-
wiamy
Przygotowanie programu artystyczne-
go składającego się ze śląskich tańców 
regionalnych oraz polskich tańców naro-
dowych oraz doposażenie zespołu. 
Zakupiono: Nowe stroje regionalne. 
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Zębowice
Tytuł: Rozwój działalności muzycznej 
Gminy Zębowice 
Przygotowanie oferty muzyczne dla 
dwóch chórów oraz doposażenie zespo-
łów. 
Zakupiono: kserokopiarkę, sprzęt na-
głaśniający, nagrano płytę z utworami. 

Wnioskodawca: Agnieszka Jarocka 
Tytuł: Grafika Pamięci
Zorganizowanie wystaw w 7 gminach te-
renu LGD z grafikami przedstawiającymi 
zabytki obszaru LGD. 
Zakupiono: Sprzęt dla grup plastycz-
nych z terenu Gminy Ozimek. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
„Karolinka”
Tytuł: Historia o Karolince co to szła do 
Gogolina 
Powstanie spektaklu muzycznego anga-
żującego orkiestrę, chór, zespół dziecięcy, 
zespół regionalny i teatr amatorski, który przedstawia historię życia Karolinki.
Zakupiono: Doposażenie zespołów w sprzęt oraz stroje. 

Wnioskodawca: Międzygminne 
Towarzystwo Regionalne Dobrodzień 
- Zębowice
Tytuł: Stolarstwo – rodowe dziedzi-
ctwo Dobrodzienia
Stworzenie oferty kulturalnej w postaci 
widowiska angażującego orkiestrę, chór 
i teatr amatorski w połączeniu z nowy-
mi technologiami pokazywania obrazu 
i	dźwięku	przedstawiający	tradycje	stolarskie.	
Zakupiono: Doposażenie grup w kostiumy, dekoracje oraz sprzęt multime-
dialny. 
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Projekt Grantowy
„Wiedza i Edukacja w Krainie Dinozaurów”

Zakres: „Wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody 
i obiekty edukacyjne i tematyczne, itp.” 

Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej z obszaru LGD 
,,Kraina Dinozaurów’’ poprzez utworzenie obiektów o tematyce edukacyjnej. 

Termin realizacji od 19.06.2019r. do 31.05.2020r. 
Koszty dofinasowania: 114 080,00 zł 

Grantobiorcy: 

Wnioskodawca: Regina Klyszcz
Tytuł: „Praca ludzi i koni w polu stary-
mi maszynami i narzędziami”
Utworzenie rolniczej zagrody edukacyj-
nej dotyczącej pracy na roli. 
Zakupiono: Projektor, stół i ławkę, tablicz-
ki informacyjne oraz prace budowlane.

Wnioskodawca: Międzygminne 
Towarzystwo Regionalne Dobrodzień 
- Zębowice
Tytuł: „Historia Straży Pożarnej” 
Miejsce edukacji regionalnej na temat 
miejscowej straży pożarnej i jej roli 
w dziejach Makowczyc. 
Zakupiono: Projektor, ekran, manekina 
na mundur strażacki, stoły z ławami, gabloty oraz tablice informacyjne.

Wnioskodawca: Gmina Turawa
Tytuł: „Miejsce edukacji historii lokal-
nej”
Utworzenie miejsca edukacji historycznej 
dot. Wiedzy z zakresu historii lokalnej.
Zakupiono: Gabloty, tablice informacyj-
ne oraz ławki.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Szemrowice 
Tytuł:  „Ptaki wokół nas”
Stworzenie obiektów edukacyjnych 
w celu podglądania życia ptaków i zwie-
rząt. 
Zakupiono: Budki dla ptaków, budki dla 
jeży, budki dla nietoperzy, domek dla 
owadów, ławki i stół oraz tablice infor-
macyjne.

Wnioskodawca: Teresa Wurst
Tytuł: „Młyn wodny dawniej i dziś”
Dostosowanie miejsca edukacyjnego do 
prowadzenia warsztatów tematycznych 
o pracy młyna wodnego i gospodarstwa 
rolnego przy zabytkowym młynie wod-
nym. 
Zakupiono: Laptop, projektor, ekran, pawilon ogrodowy, zestaw: stół i ławki, 
termosy oraz zastawę stołową. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Dolina Małej Panwi
Tytuł: „Muzeum Hutnictwa Doliny 
Małej Panwi” 
Wyremontowanie sali ekspozycyjnej 
w Muzeum Hutnictwa. 
Zakupiono: okna, drzwi wraz z usługą 
montażu, gabloty drewniane oszklone 
na metalowym stelażu z oświetleniem 
oraz usługę budowlaną.
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Projekt Grantowy
„Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów”

Zakres: „Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów ma-
łej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place za-
baw, boiska i inne – operacja „Sport i zabawa w Krainie Dinozaurów”

Cel projektu: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej z obszaru LGD 
,,Kraina Dinozaurów’’ poprzez utworzenie obiektów małej architektury. 

Termin realizacji od 09.03. 2021r. do 30.11. 2021r. 
Koszt dofinasowania: 283 671,00 zł 

Grantobiorcy: 

Wnioskodawca: Ludowy Zespół 
Sportowy w Staniszczach Wielkich
Tytuł: Ruch i zabawa to dobra sprawa 
– budowa placu zabaw w Staniszczach 
Wielkich
Utworzenie miejsca przeznaczonego 
do odpoczynku, rekreacji oraz sportu. 
Zakupiono: wyposażenie placu zabaw: 
huśtawkę, konika na sprężynie, domek, 
przekładnia, 4 urządzenia do siłowni zewnętrznej oraz materiały do przygoto-
wania podłoża.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Myślina i Turza
Tytuł: Punkt rekreacyjny przy świetli-
cy wiejskiej w Myślinie
Utworzenie miejsca spotkań które dzięki 
urządzeniom pozwoli rozwijać zdolności 
psycho-ruchowe.
Zakupiono: Stół do ping-ponga, stół do bilardu, piłkarzyki, szachy ogrodowe 
oraz ławkę z pedałami i  ładowarką USB.
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Kreatywnej Edukacji 
Tytuł: Plac zabaw nowym początkiem 
dla wspólnej przestrzeni
Utworzenie miejsca spotkań i integracji 
dzieci, młodzieży, dorosłych oraz senio-
rów. 
Zakupiono:  zestaw zabawowy (zjeż-
dżalnia + wspinaczka), bujak dino, karu-
zelę, szkielet dinozaura do piaskownicy 
oraz usługi projektowe. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
„Nasza Zawada”
Tytuł: Kraina aktywności fizycznej i re-
kreacji w Zawadzie
Utworzenie strefy aktywności ruchowej, 
rekreacji i wypoczynku nad brzegiem 
rzeki. 
Zakupiono: zestaw sprawnościowy,  
tablice informacyjne, stół i ławki, stojak 
na rowery, lampę solarną oraz usługi w zakresie projektowania i przygotowania 
terenu.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasz 
Zakrzów Turawski”
Tytuł: „Żwirowe Wzgórze” – miejsce 
aktywności ruchowej w Zakrzowie 
Turawskim 
Stworzenie miejsca aktywności rucho-
wej, które da możliwość rekreacji oraz 
wypoczynku. 
Zakupiono: metalowy zjazd linowy, ścieżkę sprawnościową, tablice informa-
cyjne.
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Wnioskodawca: Uczniowski Klub 
Sportowy Gminny Ośrodek Szkolenia 
Dzieci i Młodzieży Turawa
Tytuł: Miejsce aktywności ruchowej 
w Osowcu
Przebudowa miejsca aktywności rucho-
wej: wykonanie boiska do koszykówki 
oraz siatkówki.
Zakupiono: Zestaw do koszykówki, 
słupki i siatka do siatkówki, piasek oraz 
materiał i usługi związane z utwardzeniem terenu. 

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż 
Pożarna w Węgrach
Tytuł: „Rodzinny Plac Zabaw 
w Węgrach” 
Modernizacja kompleksowego miejsca 
aktywności kulturalnych i  ruchowych.
Zakupiono: zestaw zabawowy wraz 
z montażem oraz tablicę informacyjno-
-promocyjną. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na 
Rzecz Rozwoju Gminy Zawadzkie 
„Lubię tu żyć” 
Tytuł: Utworzenie Otwartej Strefy Ak-
tywności w Żędowicach i Kielczy
Utworzenie dwóch miejsc aktywności 
ruchowej typu siłownia zewnętrzna.
Zakupiono: urządzenia sportowe do 
ćwiczeń. 
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Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Krzyżowa Dolina
Tytuł: „Sauna na rzece Małej 
Panwi – dobro dwóch Gmin” 
Zakup i montaż drewnianej sauny ze-
wnętrznej nad brzegiem rzeki. 
Zakupiono: Saunę drewnianą.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie 
Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica 
Nowa, Bąki, Kolejka 
Tytuł: „Budowa kolejki linowej ogól-
nodostępnej w Bzinicy Starej” 
Utworzenie miejsca rekreacyjno – spor-
towego wyposażonego w kolejkę lino-
wą.
Zakupiono: Kolejkę linową z podestem. 
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Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, 
ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, 

historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji 
i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD. 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasz Zakrzów Turawski”

Tytuł:  „Żwirowe Wzgórze” miejsce malowane klimatem wsi.

Data podpisania umowy: 24.08.2017r. 
Termin realizacji: 24.08.2017r. – 31.07.2019 r. 
Kwota dofinasowania – 49 556,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 53 286,00 zł 

Cel: Zagospodarowanie terenu 
z wykorzystaniem walorów przy-
rodniczych - bioróżnorodności 
terenu oraz wyróżników lokalnej 
architektury wiejskiej. 
Zakupiono: tablice edukacyjne, 
kwiaty, wykonano wiatę i domek.
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Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, 
ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, 

historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji 
i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.

Wnioskodawca: Międzygminne Towarzystwo Regionalne 
Dobrodzień - Zębowice

Tytuł: Modernizacja szlaku turystycznego przyrodniczo-historycznego 
w Dobrodzieniu.

Data podpisania umowy: 01.02.2019r. 
Termin realizacji: 01.02.2019r. – 30.07.2020 r. 
Kwota dofinasowania – 46 010,00 zł
Kwota całkowita projektu - 55 630,00 zł 

Cel: Utworzenie szlaku turystycznego i jego 
oznakowanie w Dobrodzieniu.
Zakupiono: opracowanie i przygotowanie 
merytoryczne i graficzne tablic przyrodniczo- 
historycznych.
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Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, 
ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, 

historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji 
i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury 

i Malichów „Brzozowa Dolina”

Tytuł: Malichów i Kocury „Leśny Raj Natury” 
- koncepcja ścieżek edukacyjnych na terenie 
Sołectwa Kocury.

Data podpisania umowy: 15.04.2019r.
Termin realizacji: 15.04.2019r. – 15.10.2021r.
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł
Kwota całkowita projektu – 67 828, 00 zł 

Cel: Wytyczenie oraz oznakowanie na terenie 
sołectwa Malichów i Kocury ścieżki edukacyjno-
-historyczno-przyrodniczej upamiętniającej miej-
sca, ludzi, przyrodę.
Zakupiono: tablice informacyjne, wykonanie badania dendrologicznego oraz 
usługę pielęgnacji wiekowego drzewa.
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Budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, 
ścieżek, tras turystycznych, w tym rowerowych, przyrodniczych, 

historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji 
i obiektów o szczególnym znaczeniu dla obszaru LGD.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Odnowa Wsi Staniszcze Małe

Tytuł: Modernizacja ścieżki przyrodniczo-dydaktycznej w Staniszczach 
Małych.

Data podpisania umowy: 07.07.2020r.
Termin realizacji: 07.07.2020r. - 15.01.2021r. 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł
Kwota całkowita projektu – 52 645,00 zł 

Cel: Modernizacja ścieżki przyrod-
niczo-dydaktycznej w Staniszczach 
Małych 
Zakupiono: ławki, tablice eduka-
cyjne, hotel dla owadów, lampy so-
larne ze słupami oraz wymieniono 
podłoże wiaty i pokrycie dachu.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu: 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury 

i Malichów „Brzozowa Dolina”

Tytuł: „Śladami dinozaura» - naturalny plac zabaw i siłownia zewnętrzna.

Data podpisania umowy: 30.10.2017r.
Termin realizacji: 30.10.2017r. – 27.09.2018 r. 
Kwota wnioskowana – 60 000,00 zł
Kwota całkowita projektu – 63 209,00 zł 

Cel: Budowa i urządzenie placu 
zabaw oraz siłowni na powietrzu. 
Postawienie repliki naturalnej 
wielkości dinozaura Velocipesa 
znalezionego na terenie Kocur.
Zakupiono: figurę dinozaura, 
sprzęt do naturalnego placu za-
baw i siłownię zewnętrzną.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  

Wsi Suchy Bór

Tytuł: Rewitalizacja wielofunkcyjnego boiska rekreacyjnego przy centrum 
rekreacyjno-sportowym w Suchym Borze.

Data podpisania umowy: 18.09.2017r.
Termin realizacji: 18.09.2017r. – 30.11.2017r. 
Kwota dofinasowania – 59 000,00 zł
Kwota całkowita projektu – 62 113,00 zł 

Cel: Modernizacja nawierzchni ist-
niejącego boiska rekreacyjnego 
oraz nadanie mu funkcji boiska 
wielofunkcyjnego.
Zakupiono: słupki do siatkówki, 
bramki i siatki do piłki nożnej, prze-
nośny kosz do koszykówki.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, 

Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Tytuł: Utworzenie boiska sportowego wielofunkcyjnego.

Data podpisania umowy: 10.08.2017r.
Termin realizacji: 10.08.2017r. – 26.10.2017r. 
Kwota dofinasowania – 59 833,00 zł
Kwota całkowita projekt - 65 751,00 zł

Cel: Utworzenie boiska wielofunkcyjnego sportowego dla mieszkańców wsi 
Bzinica Stara.
Zakupiono: wyposażenie boiska, 
bramki do piłki ręcznej, sprzęt do 
siatkówki, ławki i drzewka.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza

Tytuł: Budowa placu zabaw w Myślinie.

Data podpisania umowy: 10.08.2017r.
Termin realizacji: 10.08.2017r. – 28.02.2018r. 
Kwota dofinasowania – 54 990,00 zł 
Kwota całkowita projektu - 58 008,00 zł 

Cel: Budowa placu zabaw 
w miejscowości Myślina oraz 
uporządkowanie terenu.
Zakupiono: Wyposażenie 
placu zabaw.

 



41

Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Uczniowski Klub Sportowy Gminny Ośrodek 

Szkolenia Dzieci i Młodzieży Turawa

Tytuł: Utworzenie turystycznego miejsca odpoczynku i rekreacji w Osow-
cu.

Data podpisania umowy: 12.12.2019r. 
Termin realizacji: 12.12.2019r. – 30.07.2020r. 
Kwota dofinasowania – 56 482,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 60 726,00 zł 

Cel: Utworzenie turystycz-
nego miejsca odpoczynku 
i rekreacji w miejscowości 
Osowiec.
Zakupiono: krzesła, ławki, 
drążek dla niepełnospraw-
nych, stojak na rowery, 
huśtawkę, zestaw zabawo-
wy. 
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Fąfrowicz Jadwiga Maria

Tytuł: Rozbudowa i modernizacja Ogrodu Bajek w Dębskiej Kuźni.

Data podpisania umowy: 17.01.2020r.
Termin realizacji: 17.01.2020r. – 31.08.2020r. 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł
Kwota całkowita projektu – 55 086,00 zł 

Cel: Rozbudowa i modernizacja placu zabaw i punktów edukacji przyrodniczej, 
historycznej i kulturowej w Ogrodzie Bajek. Ogród Bajek jest miejscem ogólnie 
dostępnym. 
Zakupiono: karuzele, huś-
tawki z bocianim gniazdem, 
zestaw do wspinaczki, zjeż-
dżalnię, huśtawkę typu waż-
ka, huśtawkę bujaną i inne 
elementy ogrodowe.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej

Tytuł: Boisko sportowe wielofunkcyjne w Rzędowicach.

Data podpisania umowy: 27.11.2019r.
Termin realizacji: 27.11.2019r. – 20.10.2020r. 
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 63 182,00 zł 

Cel: Utworzenie boiska sportowego 
wielofunkcyjnego we wsi Rzędowice.
Zakupiono: usługę przygotowania 
podłoża pod płytę boiska, montaż na-
wierzchni i sprzętu sportowego. 

 



44

Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni

Tytuł: „Zagroda Dinusia” - jako miejsce dla kilku pokoleń. Etap I 

Data podpisania umowy: 18.12.2019r.
Termin realizacji: 18.12.2019r. – 30.09.2021r.
Kwota dofinasowania – 57 427,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 60 450,00 zł 

Cel: Stworzenie miejsca spotkań na świeżym powietrzu, placu zabaw i siłowni 
zewnętrznej.
Zakupiono: ogrodzenie, ścieżkę edukacyjną, plac zabaw i siłownię zewnętrzną. 
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Klub Sportowy Szczedrzyk

Tytuł: Budowa oświetlenia oraz modernizacja drewnianej wiaty.

Data podpisania umowy: 25.11.2019r. 
Termin realizacji: 25.11.2019r. – 30.06.2021r.
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 63 400,00 zł 

Cel: Budowa oświetlenia boiska i modernizacja wiaty drewnianej na boisku 
sportowym w Szczedrzyku. 
Zakupiono: reflektory na boisko sportowe wraz z montażem oraz wykonano 
modernizację wiaty.
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Budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów 
małej architektury oraz miejsc aktywności ruchowej typu 

siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie „Nasza Zawada”

Tytuł: Kraina zabaw w Zawadzie.

Data podpisania umowy: 25.05.2020r. 
Termin realizacji: 25.05.2020 r. – 02.11.2020 r. 
Kwota dofinasowania – 51 554,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 54 268,00 zł 

Cel: Budowa turystycznego 
miejsca wypoczynku - placu 
zabaw w Zawadzie 
Zakupiono: zestaw zabawo-
wy, ławkę, panele oraz usługę 
na prace budowlane. 
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Opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD 
materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem 

systemu identyfikacji wizualnej.
Wnioskodawca: Międzygminne Towarzystwo Regionalne 

Dobrodzień-Zębowice 

Tytuł: Cyfryzacja atrakcji turystycznych w Krainie Dinozaurów ze szczegól-
nym uwzględnieniem Gminy Dobrodzień.

Data podpisania umowy: 01.02.2019
Termin realizacji: 01.02.2019 r. – 03.02. 2020 r.
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 52 646,00 zł 

Cel: Stworzenie internetowej mapy, naniesienie na mapę wszystkich miejsc 
w Gminie Dobrodzień istotnych dla ruchu turystycznego i działań promocyj-
nych wraz z opisem w 3 językach. Wykonanie zdjęć obiektów turystycznych. 
Zakupiono: Usługę wykonania mapy internetowej, wykonania fotografii obiek-
tów i miejsc turystycznych w Gminie Dobrodzień.
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Opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD 
materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem 

systemu identyfikacji wizualnej.
Wnioskodawca: Katarzyna Jadach

Tytuł: Opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD ma-
teriałów informacyjno-promocyjnych dotyczących lokalnych motywów 
z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej.

Data podpisania umowy: 30.04.2019r.
Termin realizacji: 30.04.2019r. – 31.08.2021r.
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 53 011,00 zł 

Cel: Stworzeniu internetowej bazy danych zawierającej lokalne motywy i udo-
stępnienie ich do wykorzystania np. na koszulkach, kartkach urodzinowych.
Zakupiono: Usługę stworzenia internetowej bazy danych zawierającą lokalne 
motywy. 
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Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, 
handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych 

(modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 
niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).

Wnioskodawca: Karol Gęga BLUEPRINT SYSTEMS

Tytuł: „Plac zabaw na plus” - wzrost standardu oferowanych usług tury-
stycznych.

Data podpisania umowy: 25.01.2018r.
Termin realizacji: 25.01.2018r. – 29.08.2018 r. 
Kwota dofinasowania – 25 000,00 zł netto 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł netto 

Cel: Modernizacja placu zabaw w celu 
podniesienia atrakcyjności obiektu 
gastronomicznego w Turawie. 
Zakupiono: wyposażenie placu za-
baw.
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Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, 
handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych 

(modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 
niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).

Wnioskodawca: Stellmach.pl Krzysztof Stellmach

Tytuł: Podniesienie standardu punktu handlowego oraz zakup niezbędne-
go wyposażenia.

Data podpisania umowy: 16.11.2018r.
Termin realizacji: 16.11.2018r. – 01.07.2019r. 
Kwota dofinasowania – 25 000,00 zł netto 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł netto

Cel: Wyposażenie do wykonywania grawero-
wań aby móc tworzyć pamiątki z danego tere-
nu.
Zakupiono: Wyposażenie przyczepy w sprzęt 
do grawerowania i laser oraz dostosowanie 
przyczepy	na	przewoźny	warsztat.
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Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, 
handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych 

(modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 
niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe 
Mirosław Grabowski

Tytuł: Na Wzgórzu.

Data podpisania umowy: 15.01.2020r.
Termin realizacji: 15.01.2020r. – 31.03.2020r. 
Kwota dofinasowania – 25 000,00 zł netto 
Kwota całkowita projektu – 50 000, 00 zł netto 

Cel: Doposażenie sali restauracyjnej w dodatkowe akcesoria oraz sprzęty 
w obiekcie gastronomicznym w Dańcu.
Zakupiono: klimatyzator, piec konwekcyjny oraz krzesła i sztućce.
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Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, 
handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych 

(modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 
niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).
Wnioskodawca: Ploch / Krzysztof Ploch Fides Recruitments

Tytuł: Lody świderki.

Data podpisania umowy: 04.12.2019r.
Termin realizacji: 04.12.2019r. – 03.03.2020r. 
Kwota dofinasowania – 25 000, 00 zł netto 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł netto 

Cel: Rozszerzenie działalności gospodarczej poprzez zakup maszyny do pro-
dukcji lodów typu świderki, co zwiększy wachlarz produktów w istniejącym już 
punkcie gastronomicznym. 
Zakup: Maszyna do świderków, kostkarka do lodów.
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Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, 
handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych 

(modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup 
niezbędnego wyposażenia, zagospodarowanie terenu wokół).

Wnioskodawca: Bever Sp. z o.o.

Tytuł: Zakup nowoczesnego pieca konwekcyjno-parowego dla kompleksu 
hotelowo-restauracyjnego „Bajka” w Grodźcu.

Data podpisania umowy: 18.11.2019r.
Termin realizacji: 18.11.2019r. – 02.11.2020r.
Kwota dofinasowania – 25 000, 00 zł netto 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł netto 

Cel: Doposażenie	 kompleksu	 hotelowo-restauracyjnego	 „Bajka”	 w	 Grodźcu	
w celu podniesienia standardu usług gastronomicznych i poszerzenia wykony-
wanych już usług.
Zakup: Piec konwekcyj-
no-parowy, inne wypo-
sażenie restauracyjne. 
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Poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych 
i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

Tytuł: EKO przystanek.

Data podpisania umowy: 13.12.2017r. 
Termin realizacji: 13.12.2017r. – 30.07.2018r. 
Kwota dofinasowania – 54 711,00 zł
Kwota całkowita projektu – 57 729,00 zł 

Cel: Poprawa warunków sani-
tarnych, podczas aktywnego 
i zdrowego spędzania czasu na 
obiekcie turystycznym.
Zakupiono: ekologiczną toa-
letę wykorzystująca dżdżow-
nice kalifornijskie, wykonano 
drewnianą obudowę oraz za-
kupiono stojaki na rowery i ko-
sze do segregacji śmieci. 
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Poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych 
i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.

Wnioskodawca: Gmina Turawa

Tytuł: Poprawa warunków sanitarnych nad Jeziorem Turawskim.

Data podpisania umowy: 17.09.2020r. 
Termin realizacji: 17.09.2020r. – 31.08.2021r. 
Kwota dofinasowania – 100 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 104 254,00 zł 

Cel: Budowa ogólnodostęp-
nej toalety przy Jeziorze Du-
żym w Turawie.
Zakupiono: kontener sani-
tarny z wyposażeniem. 
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Poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych 
i obiektów rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi

Tytuł: Remont i modernizacja toalet w budynku Muzeum Hutnictwa 
w Ozimku.

Data podpisania umowy: 21.05.2020r.
Termin realizacji: 21.05. 2020r. – 30.09.2021r. 
Kwota dofinasowania – 74 105,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 91 686,00 zł 

Cel: Remont i modernizacja 
toalet w Muzeum Hutnictwa 
w Ozimku. 
Zakupiono: usługę prac bu-
dowlano- remontowa oraz 
urządzenia sanitarne. 
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Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających 
rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych 
z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska i klimatu.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół 

Bierdzan

Tytuł: Z ekologią za pan brat - miejsca edukacji proekologicznej.

Data podpisania umowy: 06.05.2019r.
Termin realizacji: 06.05.2019r. – 29.11.2019r. 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł
Kota całkowita projektu – 52 678,00 zł 

Cel: Podnoszenie świadomości ekolo-
gicznej, kształtowanie wrażliwości na 
problemy związane z przyrodą i de-
gradacją środowiska oraz wyrabianie 
nawyków proekologicznych. 
Zakupiono: tablice edukacyjne oraz 
usługę na zorganizowanie warszta-
tów i zajęć ekologicznych mających 
na celu poprawę świadomości ludzi. 
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Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających 
rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych 
z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska i klimatu.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, 

Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka

Tytuł: EKO edukacja OZE i segregacja.

Data podpisania umowy: 10.04.2019r.
Termin realizacji: 10.04.2019r. – 31.07.2019r. 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł 
Kota całkowita projektu – 54 318,00 zł 

Cel: Poprawienie świadomości 
ekologicznej wśród mieszkań-
ców LGD KD. 
Zakupiono: ekspozycję solar-
ną, przenośny zestaw do bada-
nia powietrza, zorganizowano 
warsztaty oraz wyjazd studyjny 
dzieci szkolnych.
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Prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających 
rozwój miejsc edukacji proekologicznej, związanych 
z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, 

odnawialnych źródeł energii, ochrona środowiska i klimatu.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga 

w Staniszczach Wielkich

Tytuł: „E(dukuj). O(ograniczaj). Edukacja Ekologiczna w Kraina Dinozau-
rów

Data podpisania umowy: 29.01.2019r.
Termin realizacji: 29.01.2019r. – 31.10.2019r. 
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu - 52 648,00 zł 

Cel: Edukacja ekologiczna zwią-
zana z ochroną środowiska 
i klimatu, obejmująca zasadnicze 
działania.
Zakupiono: drewniane gry ple-
nerowe oraz zorganizowanie ro-
dzinnego pikniku ekologicznego, 
półkolonie ekologiczno-teatral-
ne, cykl warsztatów ekologicz-
nych oraz wyjazdy edukacyjne.
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Organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjno – 
integracyjnych dla mieszkańców (w tym zdefiniowanych 

grup dewaloryzowanych, niepełnosprawnych, seniorów oraz 
młodzieży). 

Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury 
i Malichów „Brzozowa Dolina” 

Tytuł: Cudze chwalicie swego nie znacie. 

Data podpisania umowy: 27.05.2019r.
Termin realizacji – 27.05.2019r. – 27.11.2021r.
Kwota dofinansowania – 50 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 58 342,00 zł 

Cel: Promocja lokalnych zasobów przyrodniczych, historycznych, kulturowych 
poprzez wydanie broszur informacyjnych wykorzystywany system identyfikacji 
wizualnej oraz organizacja spotkań promocyjnych. 
Zakupiono: Rzutnik, ekran, laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz zakupiono 
usługę prowadzenia spotkań i prelekcji. Wydano folder oraz nagrano film pro-
mujący gminę Dobrodzień. 
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Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych 
promujących obszar LGD.

Wnioskodawca: Ochotnicza Straż Pożarna w Główczycach

Tytuł: Strażak promuje LGD.

Data podpisania umowy: 14.01.2021r. 
Termin realizacji – 14.01.2021r. – 30.09.2021r. 
Kwota dofinansowania – 50 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 54 247,00 zł 

Cel: Promocja obszaru LGD poprzez organizację cyklu pogadanek, szkoleń te-
oretycznych i praktycznych z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa udzie-
lania pierwszej pomocy przedmedycznej dla uczestników różnych grup wie-
kowych dzieci, młodzieży i dorosłych. Przeprowadzenie prelekcji i prezentacji 
multimedialnej dotyczącej lo-
kalnego dziedzictwa historycz-
nego, kulturowego i material-
nego obszaru LGD. 
Zakupiono: Przeprowadzenie 
szkoleń, spotkań, prelekcji, ze-
staw do RKO oraz zakup projek-
tora i ekranu. 
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Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa 
lokalnego.

Wnioskodawca: Międzygminne Towarzystwo Regionalne 
Dobrodzień Zębowice

Tytuł: Dobrodzień i okoliczne miejscowości. Przewodnik turystyczny.

Data podpisania umowy: 21.03.2019r.
Termin realizacji: 21.03.2019 r. – 30.06.2020r.
Kwota dofinasowania – 45 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł

Cel: Wydrukowanie przewodnika tu-
rystycznego poświęconego gminie 
Dobrodzień. Przewodnik zawiera wy-
tyczone trasy piesze i rowerowe na 
terenie gminy z uwzględnieniem hi-
storycznych miejsc i obiektów.
Zakupiono: Wydruk przewodnika tu-
rystycznego
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Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa 
lokalnego.

Wnioskodawca: Józef Kotyś

Tytuł: Śladami Petera Schrata. Poetyckie zapiski znad Małej Panwi.

Data podpisania umowy: 18.12.2018r.
Termin realizacji: 18.12.2018r. – 03.07.2019r. 
Kwota dofinasowania – 45 000,00 zł 
Kwota całkowita projektu – 50 000,00 zł 

Cel: Wydanie utworów poety Georga Hauptstocka w formie ilustrowanej ksią-
żeczki z teksami Haupstocka, poszerzonej o płytę z piosenką poetycką.
Zakupiono: Tłumaczenie tekstów, wydrukowanie książki i wydanie płyt wraz 
z nagraniem piosenek.
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Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa 
lokalnego.

Wnioskodawca: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju  
wsi Suchy Bór

Tytuł: Publikacja cyklu wydawniczego pt.: Stąd jesteśmy - rzecz o przeszło-
ści dla przyszłości.

Data podpisania umowy: 26.02.2019r.
Termin realizacji: 26.02.2019r. – 07.11.2019r. 
Kwota dofinasowania – 45 000, 00 zł 
Kwota całkowita projektu – 51 160,00 zł 

Cel: Wydanie 4 książek, na-
pisanych przez miłośników 
historii lokalnej, związanych 
z historią i kulturą miejscowo-
ści usytuowanych na terenie 
3 gmin (Chrząstowice, Kolo-
nowskie, Zębowice) z terenu 
LGD Kraina Dinozaurów.
Zakupiono: Tłumaczenie 
tekstów z języka niemieckie-
go, opracowanie graficzne 
i wydruk.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Agnieszka Kuśmińska 

Tytuł: Utworzenie wypożyczalni kajaków i rowerów w Turawie.

Data podpisania umowy: 19.06.2017r.
Termin realizacji: 19.06.2017r.- 26.09.2017r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Utworzenie wypożyczalni ka-
jaków i rowerów w Turawie 
Zakupiono: 20 kajaków dwuoso-
bowych i 20 rowerów oraz sprzęt 
towarzyszący. 
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Aleksandra Skrzypczyk

Tytuł: Kuchenne smaki Krainy Dinozaurów.

Data podpisania umowy: 30.05.2017r.
Termin realizacji: 30.05.2017r.- 27.12.2017r.
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł

Cel: Otwarcie działalności gospodar-
czej oferującej usługi gastronomiczne 
w miejscowości Dąbrowice. 
Zakupiono: Sprzęt gastronomiczny 
do lokalu.



67

Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Rafał Boguszewski

Tytuł: „Spirit Holidays” - luksusowe noclegi pod namiotem.

Data podpisania umowy: 10.01.2019r.
Termin realizacji: 10.01.2019r.- 18.12.2020r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00zł

Cel: Otwarcie hotelu glampingo-
wego w pobliżu Stobrawskiego 
Parku Krajobrazowego.
Zakupiono: Grunt, maszyny i wy-
posażenie glampingowe.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Michał Rudolf

Tytuł: Otwarcie lokalnego lokalu gastronomicznego na terenie LGD Kraina 
Dinozaurów.

Data podpisania umowy: 19.12.2018r.
Termin realizacji: 19.12.2018r. – 30.03.2020r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Otwarcie działalności gospodar-
czej oferującej usługi gastronomicz-
ne z produktami lokalnymi w Szcze-
drzyku.
Zakupiono: Pełne wyposażenie 
kuchni i baru.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Agnieszka Stellmach

Tytuł: W sam raz dla turysty.

Data podpisania umowy: 27.08.2018r.
Termin realizacji: 27.08.2018r.- 06.05.2019r.
Kwota dofinasowania - 70 000,00 zł

Cel: Otwarcie działalności 
sprzedającej i produkującej 
pamiątki lokalne, jak rów-
nież oferującej noclegi i wy-
najem przyczepy kempingo-
wej.
Zakupiono: Sprzęt do pro-
dukcji pamiątek, przyczepę 
kampingową.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Bartłomiej Mielnik

Tytuł: Uruchomienie wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego.

Data podpisania umowy: 15.10.2018r.
Termin realizacji: 15.10.2018r.- 08.04.2019r. 
Kwota dofinasowania – 70 000,00

Cel: Uruchomienie wypożyczalni sprzę-
tu	turystyczno-rekreacyjnego	w	Grodźcu	
umożliwiającej turystom i mieszkańcom 
LGD aktywnie wypoczywać i przemiesz-
czać się w obszarze turystycznym.
Zakupiono: Rowery, kłady i wyposaże-
nie do jazdy.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Dawid Kupka

Tytuł: Utworzenie firmy „Dawgreen” inspirowany naturą.

Data podpisania umowy: 05.12.2018
Termin realizacji: 05.12.2018r. – 10.05.2019r. 
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł 

Cel: Utworzenie działalności gospodarczej 
zajmującej się zakładaniem i pielęgnacją 
ogrodów oraz zakładaniem zielonych da-
chów i ścian. 
Zakupiono: Sprzęt do pracy ogrodowej.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Barbara Krystyna Koperek

Tytuł: Skeleton Barbara Koperek - kompleksowa obsługa imprez.

Data podpisania umowy: 07.09.2018r.
Termin realizacji: 07.09.2018r.- 28.12.2018 r.
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł 

Cel: Założenie firmy zajmującej się komplek-
sową obsługą imprez okolicznościowych jak  
i oferującą animacje.
Zakupiono: Głośniki, mikrofony, miksery, laser 
i mata animacyjna oraz strój dinozaura.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Mateusz Jakubczyk

Tytuł: Stworzenie innowacyjnej, mobilnej działalności świadczącej usługi 
w zakresie sodowania na obszarze LGD Kraina Dinozaurów.

Data podpisania umowy: 10.12.2018r.
Termin realizacji: 10.12.2018r.- 08.08.2019r. 
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Stworzenie innowacyjnej, ekologicznej mobilnej 
działalności specjalizującej się w usługach sodowania.
Zakupiono: zestaw do sodowania, kompresor- sprę-
żarka śrubowa. 
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Daniel Paweł Lasik

Tytuł: Lasik Diagnostik - Usługi serwisowe Daniel Lasik.

Data podpisania umowy: 16.11.2018r.
Termin realizacji: 16.11.2018r.- 04.04.2019r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Założenie mobilnego warsztatu naprawczego 
do sprzętu sportowego i rekreacyjnego.
Zakupiono: Zestaw do pomiaru ciśnienia, przyrzą-
dy do sprawdzenia i regulacji wtryskiwaczy w silni-
kach diesla i zestawy narzędzi. 

 



75

Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Michał Junik

Tytuł: Utworzenie firmy „SNH Michał Junik”

Data podpisania umowy: 16.03.2020r.
Termin realizacji: 16.03.2020r.- 14.10.2020r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł 

Cel: Utworzenie działalności gospodarczej ofe-
rującej szereg usług z wykorzystaniem bezza-
łogowych statków powietrznych (dronów) wy-
korzystywanych do różnorodnych pomiarów.
Zakupiono: Bezzałogowy statek powietrzny, 
kamera termowizyjna, akumulator do bezzało-
gowego statku powietrznego.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Janusz Michał Mielnik

Tytuł: Mobilna wypożyczalnia motocykli i sprzętu turystycznego

Data podpisania umowy: 22.05.2020r.
Termin realizacji: 22.05.2020r – 14.10.2020r. 
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł

Cel: Uruchomienie wypożyczalni 
w	Grodźcu	umożliwiającej	 turystom	
i mieszkańcom efektywnie prze-
mieszczanie się w obszarze tury-
stycznym, a także aktywne spędza-
nie czasu. 
Zakupiono: motocykl turystyczny, 
bagażnik na trzy rowery, namiot tu-
rystyczny, łyżworolki, przyczepę.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Bartłomiej Kita

Tytuł: Innowacyjne usługi turystyczne na obszarze LGD Kraina Dinozau-
rów.

Data podpisania umowy: 30.03.2021r.
Termin realizacji: 30.03.2021r.– 30.06.2021r.
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł

Cel: Utworzenie nowej działalności gospodarczej 
poprzez świadczenie usług turystycznych w postaci 
wypożyczalni rowerów, namiotu oraz udostępnia-
niu pola do minigolfa.

Zakupiono: rowery, przyczepy na rowery, namiot do minigolfa, urządzenia 
edukacyjne.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Martina Młotek

Tytuł: Utworzenie pracowni cukierniczej Alle-Babka w Schodniej.

Data podpisania umowy: 23.02.2021r.
Termin realizacji: 23.02.2021r.– 30.07.2021r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Uruchomienie przyjaznej dla miesz-
kańców oraz turystów cukierni z ofertą do-
mowych wypieków typu ciasta, torty, ciast-
ka, desery, boxy, bombonierki, a ponadto 
organizacja słodkich stołów, możliwość wy-
pożyczania dekoracji i zastawy oraz sprze-
daż kawy i lemoniady na miejscu. 
Zakupiono: Wyposażenie do pracowni cu-
kierniczej: maszyny, chłodziarki, stoły regały itp. 
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Marek Wittek

Tytuł: Złapać przestrzeń w 3D i GIS.

Data podpisania umowy: 20.01.2021r.
Termin realizacji: 20.01.2021r. – 31.01.2022r. 
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł

Cel: założenie jednoosobowej 
firmy świadczącej innowacyj-
ne usługi inżynierii odwrotnej 
oraz digitalizacji, wektoryzacji, 
obróbki i analizy danych prze-
strzennych, dzięki uzyskaniu 
dotacji na zakup niezbędnego 
sprzętu i oprogramowania.
Zakupiono: skaner, kamera do 
skanowania kolorów, ręczny 
odbiornik GNSS GIS, panel solarny elastyczny, tablet graficzny.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Robert Słowik

Tytuł: Utworzenie firmy „RECLAMOVE Robert Słowik”.

Data podpisania umowy: 27.01.2021r.
Termin realizacji: 27.01.2021r. – 31.07.2021r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: utworzeniu działalności gospodarczej poprzez 
zakup oprogramowania i urządzeń do produkcji 
treści i materiałów reklamowych (sprzęt kompute-
rowy, sprzęt poligraficzny, sprzęt fotograficzny,) oraz 
hulajnog elektrycznych. 
Zakupiono: Zakup sprzętu niezbędnego do wyko-
nywanie zdjęć: laptop, aparat fotograficzny, skaner, 
projektor, oraz zakup dronu i elektrycznych hulaj-
nóg.
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Sandra Ludwik

Tytuł: Fotograf z Krainy Dinozaurów.

Data podpisania umowy: 23.02.2021r. 
Termin realizacji: 23.02.2021r. – 30.09.2021r. 
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł

Cel: Założenie działalności gospo-
darczej - utworzenie firmy fotogra-
ficznej poprzez zakup niezbędnego 
sprzętu fotograficznego umożliwia-
jącego wykonywanie profesjonalnej 
usługi fotograficznej.
Zakupiono: Aparaty fotograficzne, 
tła do zdjęć, akcesoria, szkolenia. 
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Klaudia Grobarek 

Tytuł: „To i owo” - rzeczy z duszą.

Data podpisania umowy: 10.02.2021r.
Termin realizacji: 10.02.2021r. -30.11.2021r.
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł 

Cel: Uruchomienie sklepu z dewo-
cjonaliami oraz z rzeczami  „z drugiej 
ręki’’ poprzez zakup niezbędnego 
sprzętu oraz modernizację pomiesz-
czeń.
Zakupiono: Usługa remontowa, fo-
towoltaika, komputer, regały. 
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Premie na założenie działalności gospodarczej, w szczególności 
związanej z produktem regionalnym, uruchomieniem 

i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na 
obszarze LGD.

Wnioskodawca: Bartosz Lewandowski

Tytuł: Budowa stajni oraz zakup alpak w celu utworzenia firmy 
„ALPAKOWO-KONIKOWO”

Data podpisania umowy: 26.01.2021r. 
Termin realizacji: 26.01.2021r. – 31.12.2021r. 
Kwota dofinasowania – 60 000,00 zł

Cel: Podjęcie działalności gospodarczej poprzez 
montaż stajni dla alpak 
oraz wprowadzenie nowatorskiej usługi – alpa-
koterapia. 
Zakupiono: usługi budowlane na wykonanie 
boksów dla alpak. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Firma: „Unitrade” - Bogdan Szydłowski

Tytuł: Zwiększenie i uatrakcyjnienie oferty usługowej Hotelu Zacisze.

Data podpisania umowy: 12.09.2017r.
Termin realizacji: 12.09.2017r. – 11.07.2018r.
Kwota dofinasowania – 200 000,00 zł 

Cel: Wykonanie infrastruktury tury-
styczno-rekreacyjnej na terenie Hote-
lu „Zacisze”.
Zakupiono: urządzenia siłowni ze-
wnętrznej i plac zabaw.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: „Biuro Podróży Beniowski” Michał Wykurz 
Spółka Jawna

Tytuł: Powstanie Ośrodka Rekreacyjnego „Wiking” wraz z wypożyczalnią 
sprzętu sportowego.

Data podpisania umowy: 31.08.2017r.
Termin realizacji: 31.08.2017r. – 30.10.2018r.
Kwota dofinasowania – 183 948,00 zł

Cel: Wykorzystanie potencjału Jeziora Turawskiego poprzez propagowanie 
sportów wodnych. 
Zakupiono: sprzęt do uprawiania sportów wodnych oraz usługi firmy budow-
lanej do przygotowania infrastruktury turystycznej.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja.

Wnioskodawca: FAN-AGRI S.C J. Leszczyk, L. Leszczyk

Tytuł: Zakup innowacyjnych maszyn celem stworzenia nowego ciągu pro-
dukcyjnego w zakładzie FAN-AGRI S.C. J. Leszczyk, L. Leszczyk.

Data podpisania umowy: 20.07.2017r.
Termin realizacji: 20.07.2017r.– 30.05.2018r. 
Kwota dofinasowania – 180 000,00 zł

Cel: Zakup nowych maszyn i urządzeń po-
zwalających na zwiększenie produkcji trady-
cyjnych serów smażonych. 
Zakupiono: sprzęt do produkcji sera. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Awedon Anna Ciempka

Tytuł: Centrum usług ekologicznych.

Data podpisania umowy: 13.07.2017r.
Termin realizacji: 13.07.2017r.- 13.10.2017r.
Kwota dofinasowania – 192 827,00 zł

Cel: rozwinięcie listy usług świadczonych przez firmę oraz zwiększenie docho-
dów firmy. 
Zakupiono: sprzęt do badania szczelności budynków, kamera termowizyjna, 
smartfon, generator dymu, agregat malarski oraz rusztowanie jezdne itp.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Krzysztof Fąfrowicz

Tytuł: Uruchomienie wytwórni lodów tradycyjnych.

Data podpisania umowy: 20.07.2017r.
Termin realizacji: 20.07.2017r.- 30.04.2018r.
Kwota dofinasowania – 140 000,00 zł 

Cel: Zakup wyposażenia wytwórni lodów 
oraz wyposażenia do sprzedaży lodów. 
Zakupiono: wyposażenie wytwórni lo-
dów i rikszę do sprzedaży lodów.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: BEVER sp. z o.o.

Tytuł: Modernizacja „Hotelu Bajka” w Grodźcu - unowocześnienie, 
podniesienie standardu i atrakcyjności obiektu.

Data podpisania umowy: 21.11.2019r.
Termin realizacji; 21.11.2019r. – 31.12.2022r. 
Kwota dofinasowania – 180 000,00 zł 

Cel: Rozwijanie działalności gospodarczej poprzez podniesienie standardu 
i	 zwiększenie	 liczby	 miejsc	 noclegowych	 w	 Hotelu	 ,,Bajka”	 w	 Grodźcu	 wraz	
z utworzeniem nowych miejsc pracy na obszarze LGD KD.
Zakupiono: usługi związane z robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz za-
kup wyposażenia. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe 
Mayer Tomasz Wiench

Tytuł: Utworzenie nowoczesnego kempingu nad zbiornikiem wodnym 
w Grodźcu.
 
Data podpisania umowy: 02.12.2019r.
Termin realizacji: 02.12.2019r.- 31.12.2022r.
Kwota dofinasowania – 139 990,00 zł

Cel: Utworzenie	nowoczesnego	pola	kampingowego	położonego	w	Grodźcu	
przy zbiorniku wodnym.
Zakupiono: usługi związane z robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz za-
kup wyposażenia. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Balaton Sp. z o.o.

Tytuł: Wykończenie i wyposażenie drewnianego domku rekreacyjnego – 
nowej bazy noclegowej o podwyższonym standardzie.

Data podpisania umowy: 16.09.2019r.
Termin realizacji 16.09.2019r. – 31.12.2022r.
Kwota dofinasowania – 180 000,00 zł

Cel: Wykończenie i wyposażenie drewnianego domku rekreacyjnego położo-
nego	w	Grodźcu	obok	kompleksu	,,Bajka”.
Zakupiono: usługi związane z robotami budowlanymi i instalacyjnymi oraz za-
kup wyposażenia. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Werner Kamil Jan

Tytuł: Rozwój działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie oferty 
innowacyjnego produktu reklamy przestrzennej 3D, umożliwiające 
promocję lokalnej turystyki i biznesu.

Data podpisania umowy: 12.08.2019r.
Termin realizacji: 12.08.2019r. – 25.08.2020 r. 
Kwota dofinasowania – 112 090,00 zł

Cel: Rozwój działalności gospodarczej poprzez 
wprowadzenie nowych produktów należących 
do reklamy przestrzennej 3D – szyldu przestrzen-
nego 3D, przestrzennej tablicy informacyjnej oraz 
konstrukcji przestrzennej 3D. 
Zakupiono: Ploter Frezujący, Ploter Laserowy, 
automatyczną giętarkę do profili 3D- system. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: PRODMODEL S.C. Arkadiusz Adamski,  
Andrzej Kabut

Tytuł: Modelarstwo odlewnicze.

Data podpisania umowy: 28.10.2019r.
Termin realizacji: 28.10.2019r. – 31.08.2021r. 
Kwota dofinasowania – 200 000,00 zł

Cel: Wybudowanie hali modelarni, przystosowanej do produkcji modeli drew-
nianych. 
Zakupiono: Usługi budowlane – wybudowanie hali.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Zielonym do Góry - Witold Strycharz

Tytuł: Wsparcie przedsiębiorstwa Zielonym do Góry - Witold Strycharz 
poprzez utworzenie miejsca pracy.

Data podpisania umowy: 25.07.2019r.
Termin realizacji: 25.07.2019r.- 21.01.2020 r.
Kwota dofinasowania – 86 940,00 zł

Cel: Wsparcie Przedsiębiorstwa Zielonym do Góry – Witold Strycharz poprzez 
utworzenie miejsca pracy. 
Zakupiono: Minikoparkę Takeuchi TB216 z akcesoriami.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Hurtowania Więcław Wiśniewski s.c.

Tytuł: Rozwój oraz zwiększenie oferty usługowej przeciębiorstwa 
Hurtownia Więcław – Wiśniewski s.c. poprzez budowę budynku 
biurowo – wystawowego z częścią usługową.

Data podpisania umowy: 24.10.2019r.
Termin realizacji: 24.10.2019r. – 30.09.2021r. 
Kwota dofinasowania – 190 000,00 zł

Cel: Wybudowanie budynku biurowo-wy-
stawowego z części usługową i magazyno-
wą.
Zakupiono: Usługi budowlane.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Sośniak Natalia Meet Point

Tytuł: Otwarcie restauracji „TOSCANIA&GRILL” w Turawie nad dużym  
jeziorem.

Data podpisania umowy: 07.11.2019r.
Termin realizacji: 07.11.2019r. – 31.07. 2021 r. 
Kwota dofinasowania – 92 534,00 zł 

Cel: Otwarcie restauracji „Toscania&Grill” 
nad dużym jeziorem w Turawie oraz roz-
wój oferty usługowej przedsiębiorstwa 
w Turawie oraz zakup wyposażenia. 
Zakupiono: Sprzęt, wyposażenie i urzą-
dzenia do funkcjonowania i działania re-
stauracji.
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 
lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-

rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 
wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 

na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 
modernizacja).

Wnioskodawca: Aqvador Sp. z o.o

Tytuł: Aqvador - lubimy to co robimy

Data podpisania umowy: 25.03.2021 r 
Termin realizacji:  25.03.2021r – 31.10.2021 r. 
Kwota dofinasowania – 89600,00 zł 

Cel: „Wzrost konkurencyjności na rynku poprzez rozwój firmy AQVADOR  
Sp. z o.o. w tym: zakup specjalistycznych maszyn/urządzeń i utworzenie jedne-
go (1) miejsca pracy.”
Zakupiono: tokarkę, ploter plazmowy oraz przecinarkę plazmową ponadto 
ustawiono wiatę dla turystów, tablicę informacyjno promocyjna oraz stację do 
naprawy rowerów. 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych   miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 

lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 
na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 

modernizacja).
Wnioskodawca: Trast. AM Arkadiusz Mrozek 

Tytuł: Remont i adaptacja piwnic w budynku Muzeum Hutnictwa 
w Ozimku na cele gastronomiczne.

Data podpisania umowy: 15.04.2021 r. 
Termin realizacji: 15.04.2021 – 31.10.2022 r. 
Kwota dofinasowania – 200 000,00 zł 

Cel: Rozwój i zwiększenie dochodu przedsię-
biorstwa poprzez utworzenie lokalu gastrono-
micznego w Ozimku 
Zakupiono: wyposażenie do lokalu: Sali  
(stoły, krzesła itp.) oraz zaplecza kuchennego 
(piece, szafki, sztuce, talerze itp.) 
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych   miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 

lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 
na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 

modernizacja).
Wnioskodawca: Bielang Sp. z o.o., spółka komandytowa

Tytuł: Remont istniejącej „Karczmy wiejskiej” w Zębowicach - reaktywacja 
działalności gospodarczej na terenie gminy Zębowic.

Data podpisania umowy: 02.07.2021
Termin realizacji: 02.07.2021 r – 31.12.2021r. 
Kwota dofinasowania – 200 000,00 zł 

Cel: Rozwój bazy gastronomicznej w gminie Zębowi-
ce oraz promocja LGD „Kraina Dinozaurów poprzez  
remont istniejącej „Karczmy wiejskiej”
Zakupiono:  usługi dot. wykonania remontu z mo-
dernizacją pomieszczeń, zakup stolarki okiennej oraz  
wykonanie instalacji elektrycznej.   
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych   miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 

lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 
na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 

modernizacja).
Wnioskodawca: Aspersa Snails International Mariusz Mielnik

Tytuł: Uruchomienie obiektu turystycznego „Kraina Ślimaków” w Grodźcu.

Data podpisania umowy: 17.06.2021r
Termin realizacji:  17.06.2021 – 31.12.2021 r. 
Kwota dofinasowania – 168 000 ,00 zł 

Cel: Rozwój działalności gospodarczej w kierunku uruchomienia obiektu tury-
stycznego ,,Kraina Ślimaków ‘’ poprzez zakup niezbędnych robót budowlanych 
i wyposażenia. 
Zakupiono: usługi remontowo- budowlane sali oraz zaplecza sanitarnego,  wy-
posażenie sali szkoleniowej (projektor, ekran itp.).
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Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia 
nowych   miejsc pracy, w szczególności związanych z produktem 

lokalnym, uruchomieniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-
rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz 

wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym 
na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub 

modernizacja).
Wnioskodawca: Vegas Marek Mielnik

Tytuł: Uruchomienie wypożyczalni przyczep kempingowych i sprzętu 
turystycznego.

Data podpisania umowy: 08.01.2021r. 
Termin realizacji: 08.01.2021 – 31.12.2021 r. 
Kwota dofinasowania – 156 862,00 zł 

Cel: Rozwój działalności gospodarczej w kierunku uruchomienia wypożyczalni 
sprzętu turystycznego i użytkowego poprzez zakup niezbędnego sprzętu i wy-
posażenia.
Zakupiono: przyczepy kampingowe, rowery i przyczepkę na rowery. 
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Renowacja i lub oznakowanie obiektów sakralnych.
Wnioskodawca: Gmina Zawadzkie

Tytuł: Remont zabytkowej kapliczki w Żędowicach przy ulicy Strzeleckiej 
wraz z zagospodarowaniem jej otoczenia.

Data podpisania umowy: 03.11.2017r.
Termin realizacji: 03.11.2017r. – 31.07.2018r.
Kwota dofinasowania – 62 269,00zł 
Całkowity koszt projektu – 62 270,00 zł

Cel: Wyremontowanie zabytkowej kaplicy oraz zagospodarowanie bezpośred-
nio przyległego terenu w celu poprawy wizerunku.
Zakupiono: Usługę całkowitej renowacji kaplicy (zewnątrz i wewnątrz oraz re-
mont dachu).
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Renowacja i lub oznakowanie obiektów sakralnych.
Wnioskodawca: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Małgorzaty 

w Krasiejowie

Tytuł: Św. Florian - miejsce kultu religijnego i lokalnego.

Data podpisania umowy: 12.12.2019r.
Termin realizacji: 12.12.2019r.- 28.05.2020r.
Kwota dofinasowania – 69 550,00zł 
Całkowity koszt projektu – 73 110,00 zł

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzi-
ctwa kulturowego i sakralnego po-
przez renowacje kaplicy pod wezwa-
niem św. Floriana w Spóroku. 
Zakupiono: Zakup materiału do re-
nowacji ścian, zakup i montaż drzwi 
oraz zakup tablicy informacyjno- pro-
mocyjnej. 
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Renowacja i lub oznakowanie obiektów sakralnych.
Wnioskodawca: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, 

Gosławice, Zwóz

Tytuł: Renowacja kaplicy św. Floriana.

Data podpisania umowy: 10.12.2019r.
Termin realizacji: 10.12.2019r. -29.06.2020 r.
Kwota dofinasowania – 55 000,00 zł
Całkowita koszt projektu – 62 730,00 zł

Cel: Renowacja kaplicy św. Floriana w Główczycach.
Zakupiono: okna i drzwi zewnętrzne, parapety oraz glazurę, usługę wykonania 
schodów zewnętrznych, szafy na akcesoria mszalne. 
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Renowacja i lub oznakowanie obiektów sakralnych.
Wnioskodawca: Rzymskokatolicka Podwyższenia Krzyża 

Świętego w Radawiu 

Tytuł: Renowacja kaplicy NMP Królowej Apostołów z kryptą fundatorów 
kościoła.

Data podpisania umowy: 17.01.2020r.
Termin realizacji: : 17.01.2020r. – 31.12.2021r.
Kwota dofinasowania – 70 000,00 zł
Całkowita koszt projektu – 73 752,00 zł 

Cel: Zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturo-
wego i sakralnego poprzez renowacje zabytko-
wej kaplicy NMP usytułowanej przy ul. Szkolnej 1 
w Radawiu. 
Zakupiono: Usługę renowacji schodów, dachu 
i elewacji zewnętrznej, ponadto zakupiono lampy 
solarne, tablice informacyjne oraz broszury infor-
macyjne. 
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Stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług 
wysokiej jakości oraz specyficznych dla obszaru LGD.
Wnioskodawca: Rybacka Lokalna Grupa Działania 

„Opolszczyzna”

Tytuł: Opracowanie systemu certyfikacji, identyfikacji wizualnej oraz bazy 
produktów, usług i wydarzeń dla znaku jakości obszaru LGD „Kraina 
Dinozaurów”.

Data podpisania umowy: 28.03.2018r.
Termin realizacji: 28.03.2018r. – 13.02.2019r.
Kwota dofinasowania – 50 000,00 zł
Całkowita koszt projektu- 52 615,00 zł

Cel: Stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej 
jakości.
Zakupiono: Usługę stworzenia bazy produktów, wyrobów i/lub usług z obsza-
ru LGD „Kraina Dinozaurów”, system identyfikacji wizualnej. 
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Uruchomienie punktów kolportażu materiałów informacyjno-
promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej 

opracowanej dla LGD. 
Wnioskodawca: Międzygminne Towarzystwo Regionalne 

Dobrodzień-Zębowice

Tytuł: Turystyczna „Klachalnia Café” opowiada o LGD.

Data podpisania umowy: 27.08.2020r.
Termin realizacji: 27.08.2020r. – 31.10.2021r.
Kwota dofinasowania – 151 369,00 zł
Całkowity koszt projektu- 156 369,00 zł

Cel: Otwarcie kawiarni – punktu informacji turystycznej w holu Domu Kultury 
w Dobrodzieniu. 
Zakupiono: sprzęt do kawiarni, wyposażenie do stoiska informacyjno – pro-
mocyjnego oraz materiały promocyjne z obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów”. 



108

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, 
nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD).

Wnioskodawca: Gmina Turawa

Tytuł: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Turawa

Data podpisania umowy: 07.11.2018r.
Termin realizacji: 07.11.2018r. – 31.12.2019r.
Kwota dofinasowania / koszt całkowity - 50 000,00 zł

Cel: Budowa miejsca odpoczynku, co przyczynia 
się do podniesienia atrakcyjności obszaru.
Zakupiono: wiatę, ławę solarną, grę edukacyjną, 
kostki wiedzy oraz samoobsługową stację napra-
wy rowerów.
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, 
nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD).

Wnioskodawca: Gmina Chrząstowice

Tytuł: Uzupełnienie sieci miejsc przystankowych w Gminie Chrząstowice 
poprzez zagospodarowanie obszarów zdegradowanych.

Data podpisania umowy: 30.10.2018r.
Termin realizacji: 30.10.2018r. – 31.10.2019r. 
Kwota dofinasowania / koszt całkowity – 50 000,00 zł 

Cel: Stworzenie miejsca odpo-
czynku w celu rozwinięcia in-
frastruktury rekreacyjnej i tury-
stycznej.
Zakupiono: ławki, stół z zada-
szeniem, stojaki na rowery, huś-
tawkę ze zjeżdżalnią oraz ele-
menty zieleni – drzewka i kwiaty.
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, 
nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD).

Wnioskodawca: Gmina Dobrodzień

Tytuł: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Wojska 
Polskiego.

Data podpisania umowy: 25.10.2018r.
Termin realizacji: 25.10.2018r. – 22.10.2019r.
Kwota dofinasowania / koszt całkowity– 50 000,00 zł

Cel: Utworzenie klombów, 
co wzbogaciło Miasto i Gmi-
nę w tereny zielone. 
Zakupiono: kwiaty i krzewy 
oraz zapłacono za usługę 
przygotowania terenu pod 
nasadzenia.
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Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, 
nasadzenia roślin stałych charakterystycznych dla obszaru LGD).

Wnioskodawca: Gmina Zawadzkie

Tytuł: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Nowe Osiedle
 w Zawadzkiem.

Data podpisania umowy: 25.10.2018r.
Termin realizacji: 25.10.2018r. - 30.09.2019r.
Kwota dofinasowania/ koszt całkowity - 50 000,00 zł

Cel: Wykonanie miejsca wypoczynku przy ulicy Nowe Osiedle w Zawadzkiem. 
Zakupiono: betonową kostkę bru-
kową, donice i gazony na rośliny 
ozdobne, ławki parkowe oraz tab-
lice informacyjne, zapłacono także 
za usługę położenia nawierzchni 
z kostki brukowej oraz wykonanie 
klombów. 
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Projekt Współpracy międzynarodowy 
,,Dobre bo lokalne’’ akronim DBL

Realizacja projektu: 24.10.2018r. – 31.01.2021r. 
Całkowity koszt projektu: 455 000,00 zł 

Cel: identyfikacja, promocja artystów ludowych zaj-
mujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie 
na rynek produktów sztuki użytkowej inspirowa-
nych sztuką ludową.
W ramach projektu została wykonana: 
•	 inwentaryzacja	zasobów	lokalnych	5	LGD	
•	 interaktywna	mapa	twórców	i	katalog	
•	 badanie	rynku	i	strategia	marketingowa
•	 cykl	szkoleń	
•	 konkurs	na	produkt	regionalny
•	 sklep	on-line	
•	 emisja	filmów	promocyjnych	
Partnerzy projektu: 
LGD ,,Dolina Stobrawy’’ – 100 000,00 zł 
LGD ,,’Kraina św. Anny ’’ –100 000,00 zł 
LGD ,,Brzesko- Oławska Wieś Historyczna’’ – 60 000,00 zł 
LGD ,,Górna Prosna’’ – 95 000,00 zł 
LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ –130 000,00 zł 
MAS Hranicko 
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Projekt współpracy międzynarodowy 
„Od dziedzictwa do bogactwa” akronim ODDO

Realizacja projektu: 15.03.2019r. – 30.06.2020r. 
Całkowity koszt projektu: 479 781,00 zł 

Cel: Wzmocnienie aktywności społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny 
rozwój obszaru.
Dzięki realizacji projektu zapoznano się z pięknem tradycji, historii, kultury, lo-
kalnymi zasobami, poszerzono horyzonty poznawcze a przede wszystkim wpły-
nęła na wymianę doświadczeń międzykulturowych, zaangażowanie społeczne, 
kreatywność a tym samym wzmocniło aktywność 
społeczną. W ramach projektu odbyły się warszta-
ty tematyczne, wyjazd promocyjno – integracyjny, 
zostały wydane mapy, kalendarze, katalogi oraz 
worki i torby promocyjne. 
Partnerzy projektu: 
LGD „Partnerstwo Północnej Jury” – 138 611,00 zł 
LGD	„Bractwo	Kuźnic”	-	72	371,00	zł	
LGD „Razem na wyżyny” -105 738,00 zł 
LGD „Kraina św. Anny” – 103 061,00 zł 
LGD „Kraina Dinozaurów” – 60 000,00 zł 
MAS „Rymařovsko” 
MAS „Opavsko”
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Zadania realizowanie w ramach KSOW 
Tytuł : „Bogactwo lasów”

Termin realizacji operacji: 01.04.2020r. - 31.10.2020r.; 

Kwota dofinansowania: 30 434,40 zł.
Całkowity koszt projektu: 35 254,70 zł 

Cel: Informowanie społeczeństwa 
i potencjalnych beneficjentów o po-
lityce rozwoju obszarów wiejskich 
i wsparciu finansowym, a także 
zwiększenie udziału zainteresowa-
nych stron we wdrażaniu inicjatyw 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, 
co w następstwie przyczyniło się do 
osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli 
promowania zasobów środowiska 
i dziedzictwa naturalnego Lokalnej 
Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. 
Przy współpracy z partnerami: Nad-
leśnictwem Zawadzkie, Stowarzy-
szeniem Odnowy i Rozwoju Spórok, 
pracownikami naukowymi Wydziału 
Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskie-
go, Instytutu Nauk Geologicznych 
Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego 
z Warszawy i Sosnowca wypromowane zostało dziedzictwo przyrodnicze i geo-
logiczne na obszarze LGD „Kraina Dinozaurów” poprzez:
I. Organizację warsztatów edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie 
Zawadzkie.
1. Warsztatów edukacyjnych w dolinie rzeki Małej Panwi I cykl.
2. Gier i zabaw z Dinozaurem.
3. Leśne ścieżki przyrodnicze – warsztatów edukacyjnych na temat bogactwa 

lasów obszaru działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”. 
II. Organizację warsztatów geologicznych w Izbie Geologicznej przy leśniczów-
ce Zarzecze w Kielczy. 
III. Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwie-
rząt żyjących w lesie i na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie.
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Główne cele Lokalnej Strategii Rozwoju realizowane  
przez LGD ,,Kraina Dinozaurów’’:

•	 CEL OGÓLNY: 
Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
- Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
- Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych
- Rozwój przedsiębiorczości
- Poprawa stanu środowiska naturalnego

•	 CEL	OGÓLNY:	
Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
CELE SZCZEGÓŁOWE: 
- Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja spo-

łeczności lokalnej
- Zachowanie dziedzictwa lokalne

Lokalna Grupa Działania „Kraina Dinozaurów’’ przeprowadziła  
w latach 2016 – 2020  - 47 naborów – złożono 257 wniosków 

•	 w roku 2016 przeprowadziło 2 naborów
- złożono łącznie – 35 wniosków 
- zgodnych z LSR – 30 wniosków 
- wybranych przez LGD do dofinasowania – 30 wniosków 
- wnioski mieszczące się w limicie - 15 wnioski

•	 w roku 2017 przeprowadziło 10 naborów
- złożono łącznie – 48 wniosków 
- zgodnych z LSR – 44 wniosków 
- wybranych przez LGD do dofinasowania – 44 wniosków 
- wnioski mieszczące się w limicie - 37 wnioski 



116

•	 w  roku 2018 przeprowadziło łącznie 16 naborów 
- złożono łącznie – 73 wniosków 
- zgodnych z LSR – 73 wniosków 
- wybranych przez LGD do dofinasowania – 70 wniosków 
- wnioski mieszczące się w limicie - 61 wnioski 

•	 w  roku 2019 przeprowadziło łącznie 16 naborów 
- złożonych łącznie – 60 wniosków 
- zgodnych z LSR – 58 wniosków 
- wybranych przez LGD do dofinasowania – 58 wniosków 
- wnioski mieszczące się w limicie - 36 wnioski 

•	 w  roku 2020 przeprowadziło łącznie 3 nabory
- złożono łącznie – 41 wniosków 
- zgodnych z LSR – 38 wniosków 
- wybranych przez LGD do dofinasowania – 37 wniosków 
- wnioski mieszczące się w limicie - 22 wnioski


