Realizacja LSR w
LG D ,,Kraina Dinozaurów’’
Realizacja naborów wniosków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach
działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER„ poddziałanie "Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2016 przeprowadziło 2 naborów
w roku 2017 przeprowadziło 10 naborów
Złożono łącznie – 84 wniosków
Zgodnych z LSR – 80 wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania – 77 wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - 62 wnioski

Nabór 1/2016
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (15)
przedsięwzięcie 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej

Czas trwania naboru: od 16 listopada do 30 listopada 2016
Kwota ogłoszona w naborze – 400 000 zł.
Kwota max. dofinasowania - 60 000 / 70 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –15 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 3 wnioski
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –12 wniosków o łącznej wartości –760 000 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 6 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 2 (pozostali wnioskodawcy nie uzupełnili wszystkich braków i nieprawidłowości)

Nabór 2/2016
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (15)
- liczba nowych miejsc noclegowych (5)

przedsięwzięcie 1.3.2 - inwestycje w firmach
Czas trwania naboru: od 16 listopada do 30 listopada 2016
Kwota ogłoszona w naborze –1 600 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 200 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –20 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –2 wnioski
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –18 wniosków o łącznej wartości –3151 820 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 9 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 3 (potrzymana decyzja Rady LGD)
Ilość podpisanych umów - 7 (pozostali wnioskodawcy nie uzupełnili wszystkich braków i nieprawidłowości)

Nabór 1/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba nowych lub zmodernizowanych szlaków, ścieżek, tras, oznakowanych atrakcji i obiektów (5)
przedsięwzięcie 1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych,
w tym rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów
o szczególnym znaczeniu
Czas trwania naboru: 30.12.2016 -19.01.2017
Kwota ogłoszona w naborze –150 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –3 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 3 wniosków o łącznej wartości –147 860,00 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 1 (pozostali wnioskodawcy nie uzupełnili wszystkich braków i nieprawidłowości)

Nabór 2/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (7)
przedsięwzięcie 1.1.3 budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury
oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
Czas trwania naboru: od 30.12.2016 -19.01.2017
Kwota ogłoszona w naborze – 240 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 60 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 5 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –1
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 4 wniosków o łącznej wartości –233 739,00 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 4 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 4

Nabór 3/2017

Projekt grantowy 1

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : liczba zorganizowanych przedsięwzięć (15)
przedsięwzięcie - 2.3.6 Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych
podkreślających specyfikę LGD ,, Z dinozaurem w terenie’’
Czas trwania naboru: od 30.12.2016 – 24.01.2017 r.
Kwota ogłoszona w naborze –300 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania - 20 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 15 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –15 wniosków o łącznej wartości 269 222,00 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 15 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów -15

Nabór 4/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba zmodernizowanych, rozbudowanych lub doposażonych obiektów (8)
przedsięwzięcie 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych
oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych
Czas trwania naboru: od 13.03.2017 - 27.03.2017
Kwota ogłoszona w naborze –100 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 25 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 2 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 2 wniosków o łącznej wartości –50 000 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 1 (wnioskodawca nie uzupełnił wszystkich braków i nieprawidłowości)

Nabór 5/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik :liczba uruchomionych lub zmodernizowanych obiektów z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym (3)
przedsięwzięcie 1.4.2- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów
rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD
Czas trwania naboru: od 13.03.2017-27.03.2017
Kwota ogłoszona w naborze –300 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 100 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 0 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –0 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 0 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 0

Nabór 6/2017
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2– Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : liczba odnowionych obiektów sakralnych (5)
przedsięwzięcie 2.2.2 - renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych
Czas trwania naboru: od 13.03.2017-27.03.2017
Kwota ogłoszona w naborze –180 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 100 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 3 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wniosków o łącznej wartości 179151,63 zł
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 1 (1wnioskodawca nie uzupełnił wszystkich braków i nieprawidłowości, 1 nie podpisał umowy)

Nabór 7/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba oznakowanych szlaków kajakowych (1)
przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji
i promocji szlaku kajakowego
Czas trwania naboru: od 01.09..2017 do 18.09.2017
Kwota ogłoszona w naborze –180 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 180 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 0 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –0 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 0 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 0

Nabór 8/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik :liczba uruchomionych lub zmodernizowanych obiektów z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym (3)
przedsięwzięcie 1.4.2- poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów
rekreacyjno-sportowych na obszarze LGD
Czas trwania naboru: od 01.09.2017 - 18.09.2017
Kwota ogłoszona w naborze –300 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 100 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 3 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wniosków o łącznej wartości zł
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 2 (1wnioskodawca nie uzupełnił wszystkich braków i nieprawidłowości)

Nabór 9/2017
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.2 – Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych
Wskaźnik : liczba stworzonych systemów znaków jakości i pochodzenia opracowanych dla Krainy Dinozaurów (1)
przedsięwzięcie 1.2.1. stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości
oraz specyficznych dla obszaru LGD
Czas trwania naboru: 01.09.2017 – 18.09.2017
Kwota ogłoszona w naborze –50 000 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 1 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –1 wniosek o łącznej wartości 50 000,00 zł
Ilość wniosków w limicie środków - 1 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 1

Nabór 10/2017

Projekt grantowy 2

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3– Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury (15)
przedsięwzięcie - 2.2.1 wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty
promującej specyfikę obszaru LGD ,, Z kulturą i Tradycją w Krainie Dinozaurów’’
Czas trwania naboru: od 18.10.2017 – 03.11.2017 r.
Kwota ogłoszona w naborze –300 000 zł
Kwota max. dofinasowania – 20 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 16 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –16 wniosków o łącznej wartości 300 000,00 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 16 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów -16

Projekt pn. ,, Mobilna Edukacja Ekologiczna’’ dofinasowany ze środków
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej
w Opolu , realizowany przez Lokalną Grupę Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
Celem projektu jest rozwój bazy edukacyjnej na obszarze LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
Zakupiono zestaw pomocy dydaktycznych, który jest wypożyczany do szkół i organizacji planujących prowadzenie
działań edukacyjnych w zakresie ekologii i ochrony środowiska.
Zakupiono:
- stół multimedialny z zawartością 10 opracowanych pakietów(modułów) edukacyjnych
- zestaw pomocy dydaktycznych, który obejmuje
gry edukacyjne, tablice i przyrządy do pobierania próbek,
wykonywania pomiarów oraz przeprowadzania prezentacji.
Ponadto zorganizowano piknik ekologiczny dla dzieci i młodzieży w trakcie, w trakcie którego zorganizowano pokazy
i warsztaty z wykorzystaniem zakupionych pomocy dydaktycznych.
Zainteresowane placówki lub organizacje zamierzające prowadzić akcje edukacyjne mają możliwość
wypożyczenia zestawu w całości lub w dowolnych konfiguracjach w celu przeprowadzenia zajęć z zakresu
Sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego i LGD ,,Kraina
ochrony środowiska i ekologii.
Dinozaurów’’
w ramach projektu pn. ,, Jubileusz XX- lecia opolskiego Programu Odnowy Wsi w ,,Krainie Dinozaurów''
Zestaw wypożyczany jest nieodpłatnie, wypożyczający ponosili jedynie koszty
transportu

Realizacja projektu:
16.10.2016 – 30.05.2017 r.
Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 91 243,00 zł
Dofinasowanie z NFOŚiGW - 69 900,00 zł
Koszty własne – 21 343,00 zł

Celem projektu było wypromowanie lokalnych zasobów dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego ,obiektów, atrakcji turystycznych oraz integracja mieszkańców obszaru i
pobudzenie ruchu turystycznego .
W wyniku jego realizacji:
- opracowano, wydano i wypromowano oferty/pakiety turystyczne związane z
regionami partnerów projektu
- powstało Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego na terenie LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
- doposażono punkt informacyjny na terenie MAS RYMAROVSKO
Projekt wpłynął na zacieśnienie współpracy ,wzmocnił potencjał turystyczny i gospodarczy
obszaru partnerów projektu, stworzył warunki dla rozwoju usług opartych na zasobach

lokalnych a tym samym przyczynić się do wzrostu zatrudnienia w branży okołoturystycznej .

Realizacja projektu:
31.03.2017 – 31-12.2017 r.

Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 135 935,22 zł
Dofinasowanie z Euroregionu – 115544,94 zł
Koszty własne - 20390,28 (15%)

XX -LECIE OPOLSKIEGO PROGRAMU ODNOWY WSI

Sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Opolskiego i LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ w ramach projektu pn. ,,
Jubileusz XX- lecia opolskiego Programu Odnowy Wsi w ,,Krainie Dinozaurów''
Zadanie realizowane z okazji Jubileuszu XX-lecia Opolskiego Programu Odnowy Wsi współfinasowane z Samorządu Województwa Opolskiego
Głównym celem była integracja lokalnych sołectw z trzech powiatów województwa opolskiego – tj. oleskiego, opolskiego i strzeleckiego, poprzez
uczestnictwo w cyklu spotkań i akcji promocyjnych, zakończonych uroczystą konferencją dla przedstawicieli sołectw z obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”,
które przystąpiły do Programu Odnowy Wsi i aktywnie realizują ten program.
Sołectwa, które wyraziły chęć świętowania Jubileuszu, a zarazem udziału w Projekcie, przygotowały prezentację w formie multimedialnej lub film, na
którym zaprezentowane zostaną osiągnięcia związane z Programem Odnowy Wsi. (dostępne na stronie www.krainadinozaurow.pl zakładka inwentaryzacja)
Ponadto, przygotowali wystawę z ich działalności. Wystawa materiały zaprezentowane podczas uroczystej Konferencji w Jura Parku w Krasiejowie.

Symbolem i pamiątką z okazji XX-lecia Programu Odnowy Wsi na obszarze objętym LSR LGD „Kraina Dinozaurów” oraz promocją województwa
opolskiego jest utworzenie miejsca spotkań „Na ławeczce” w każdej miejscowości. Miejsce to będzie nawiązywać do tradycji spotkań sąsiedzkich, które w
minionych czasach odbywały się na ławkach przy domostwach, a jednocześnie przywracać tradycyjny obraz w wiejskim krajobrazie. Każda miejscowość
otrzymała ławkę ozdobioną napisem „XX-lecie Odnowy Wsi” wraz z logiem woj. opolskiego i stowarzyszenia,
która
znajdzie
sięWojewództwa
w miejscu
szczególnie
Sfinansowane
ze środków
Samorządu
Opolskiego
i LGD ,,Kraina
Dinozaurów’’ w ramach projektu pn. ,, Jubileusz XX- lecia opolskiego Programu Odnowy Wsi w ,,Krainie Dinozaurów''
ważnym dla sołectwa i będzie służyła lokalnej i sąsiedzkiej integracji.

Realizacja projektu:
01.05.2017 – 03.11.2017 r.
Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 30 225,00 zł
Dofinasowanie z samorządu WO - 15 000,00 zł
Środki własne - 15225,00 zł

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2018 przeprowadziło łącznie 16 naborów
Złożono łącznie – 46 wniosków
Zgodnych z LSR – 43 wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania – 43 wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - 33 wnioski

Nabór 1/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (15)
przedsięwzięcie 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej

Czas trwania naboru: od 16.01.2018 - 30.01.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze –870 000,00 tys. zł.
Kwota max. dofinasowania – 60 000 lub 70000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –24 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 2 wnioski
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –22 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 13 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru- 2
Ilość podpisanych umów - 5 NA RAZIE

Nabór 2/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba zmodernizowanych, rozbudowanych lub doposażonych obiektów (8)
przedsięwzięcie 1.1.5 - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych
w obiektach turystycznych
Czas trwania naboru: od 16.01.2018 - 30.01.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze –175 000 zł.
Kwota max. dofinasowania – 25 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –3 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wnioski
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 2? (1wnioskodawca nie uzupełnił braków i nieprawidłowości w odpowiednim czasie)

Nabór 3/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4– Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych (4)
przedsięwzięcie :1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji
proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł
energii, ochroną środowiska i klimatu
Czas trwania naboru: od 15.03.2018 - 28.03.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 200 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –1 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –1 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 1 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - (Wnioskodawca zrezygnował z realizacji - wnioskodawca wycofał wniosek)

Nabór 4/2018
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2– Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : liczba wydanych publikacji (4)
przedsięwzięcie : 2.2.3 Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego
Czas trwania naboru: od 15.03.2018 - 28.03.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze –180 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 45 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –4 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –4 wniosek o łącznej wartości – 215 216,00.
Ilość wniosków w limicie środków - 4 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - wnioskodawcy zrezygnowali realizacji – wycofano wnioski

Nabór 5/2018
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 - Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik : Liczba organizacji którym udzielono wsparcia - 21
przedsięwzięcie : 2.1.3 LSR udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej ( finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej)
Czas trwania naboru: od 15.03.2018 do 28.03.2018
Kwota ogłoszona w naborze –100 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 100 000 ,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –0 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –.0
Ilość wniosków w limicie środków - 0 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 0

Nabór 6/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba oznakowanych szlaków kajakowych (1)
przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocji szlaku kajakowego
Czas trwania naboru: od 18.05.2018 – 31.05.2018
Kwota ogłoszona w naborze –180 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 180 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 0 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –0 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 0 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 0

Nabór 7/2018

Operacja własna

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4– Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych (4)
przedsięwzięcie :1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji
proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł
energii, ochroną środowiska i klimatu
Czas trwania naboru: od 18.04.2018 - 19.05.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 50 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 0 wniosek

Nabór 8/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : Liczba miejscowości, w których zagospodarowano przestrzeń publiczną - 4
przedsięwzięcie 1.1.6 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych
charakterystycznych dla obszaru LGD)
Czas trwania naboru: od 18.05.2018 – 31.05.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze –180 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 180 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 4 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –4 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 4 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów - 0

Nabór 9/2018

Operacja własna

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 - Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik : Liczba organizacji którym udzielono wsparcia - 21
przedsięwzięcie : 2.1.3 LSR udzielenie organizacjom pomocy merytorycznej ( finansowo – księgowej, organizacyjnej, prawnej)
Czas trwania naboru: od 18.04.2018 do 19.05.2018 r
Kwota ogłoszona w naborze –50 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000 ,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –0 wniosków
LGD złożyło wniosek do UMWO w dniu 1 października 2018 r. na realizacje zadania

Nabór 10/2018
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2– Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : liczba wydanych publikacji (4)
przedsięwzięcie : 2.2.3 Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego
Czas trwania naboru: od 15.03.2018 - 28.03.2018 r.
Kwota ogłoszona w naborze –180 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 45 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –4 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –4 wnioski
Ilość wniosków w limicie środków - 4 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 3 (1 wnioskodawca rozwiązał umowę )

Nabór 11/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba nowych lub zmodernizowanych szlaków, ścieżek, tras, oznakowanych atrakcji i obiektów - 1
przedsięwzięcie 1.1.1 budowa nowych oraz modernizacja istniejących szlaków, ścieżek, tras turystycznych, w tym
rowerowych, przyrodniczych, historycznych, konnych i innych, oznakowanie atrakcji i obiektów o szczególnym znaczeniu
Czas trwania naboru: 14.06.2018 – 28.06.2018
Kwota ogłoszona w naborze –200 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 2 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 2 wniosków.
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów -

Nabór 12/2018
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : liczba zrealizowanych zintegrowanych działań informatyczno- promocyjnych przedsięwzięcie :2.3.2 Opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej
Czas trwania naboru: 24.08.2018 – 07.09.2018
Kwota ogłoszona w naborze –200 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –4 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –1 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wnioski
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów -

Nabór 14/2018
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4– Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych (4)
przedsięwzięcie :1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji
proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł
energii, ochroną środowiska i klimatu
Czas trwania naboru: od 12.09.2018 – 26.09.2018
Kwota ogłoszona w naborze – 200 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –3 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 3

Nabór 15/2018

Operacja własna

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba oznakowanych szlaków kajakowych (1)
przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocji szlaku kajakowego
Czas trwania naboru: od 19.10.2018 do 20.11.2018
Kwota ogłoszona w naborze –50 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 1 LGD – wycofany

Nabór 16/2018

Projekt grantowy 3

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba wspartych atrakcji tematycznych - 8

Liczba operacji ukierunkowanych na innowację - 2
przedsięwzięcie - 1.1.4 wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody, obiekty edukacyjne itp.
Czas trwania naboru: od 21.01.2019 – 04.02.2019 r.
Kwota ogłoszona w naborze –160 000 zł
Kwota max. dofinasowania – 20 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 8
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –8 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 8 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów -7

Promujemy razem Rýmařovsko i Krainę Dinozaurów
Cel projektu: promocja partnerskich regionów - MAS Rýmařovsko
i LGD Kraina Dinozaurów.
Realizacja projektu polegała na wspólnym udziale i prezentacji w wydarzeniach i
targach ruchu turystycznego w Polsce i Czechach.
- Regiontour w Brně (styczeń 2019)
- Targi we Wrocławiu (marzec 2019)
w Ostravě -wystawa Urlop (marzec 2019)
- Targi turystyczne w Opolu (kwiecień 2019)
- podczas Dni Ozimku (czerwiec 2019)
- podczas Dni w mieście Rýmařově (czerwiec 2019)
- wydano wiele materiałów promocyjnych, wykonano murale promocyjne
na ścianie budynku siedziby LGD
Realizacja projektu:

01.08.2018r. -31.07.2019 r.
Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 20 290,80 EURO
- 87 122,61 zł

Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt współpracy międzynarodowy ,,Dobre bo

lokalne’’ akronim DBL

Cel: identyfikacja, promocja artystów ludowych zajmujących się rękodzielnictwem oraz wprowadzenie
na rynek produktów sztuki użytkowej inspirowanych 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

Realizacja projektu: 24.10.2018 r. – 31.03.2021 r
Całkowity koszt projektu: 455 000,00 zł

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

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2019 przeprowadziło łącznie 16 naborów
Złożono łącznie – 60 wniosków
Zgodnych z LSR – 58 wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania – 58 wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - 36 wnioski

Nabór 1/2019

ogłoszenie z dnia 5.02.2019r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.2 – Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych
Wskaźniki : - Liczba podmiotów, które przystąpiły do świadczenia usług w ramach pakietu usług lub bonów
zniżkowych/ karnetów – 15
-Liczba sieci w zakresie usług turystycznych, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR- 1
Przedsięwzięcie - 1.2.2 stworzenie pakietu usług i wprowadzenie systemu bonów zniżkowych/ karnetów
Czas trwania naboru: 20.02.2019 – 06.03.2019
Kwota ogłoszona w naborze –50 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –0
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –0

Nabór 2/2019

.

ogłoszenie z dnia 5.02.2019r

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.2 – Rozwój rynków zbytu i promocja produktów i usług lokalnych
Wskaźnik : Liczba dostępnych produktów lokalnych - 5
Przedsięwzięcie 1.2.3 - utworzenie koszyka produktów lokalnych z Krainy Dinozaurów
Czas trwania naboru: 20.02.2019 – 06.03.2019
Kwota ogłoszona w naborze –120 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –0
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –0

Nabór 3/2019

ogłoszenie z dnia 5.02.2019r

.

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 - Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik :Liczba zorganizowanych warsztatów, spotkań - 14
przedsięwzięcie :2.1.4 organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjno-informacyjnych dla mieszkańców
(w tym zdefiniowanych grup defaworyzowanych, niepełnosprawnych i seniorów)
Czas trwania naboru: 20.02.2019 – 06.03.2019,
Kwota ogłoszona w naborze –100 000 ,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000 ,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –1 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –1 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 1 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 1

Nabór 4/2019

ogłoszenie z dnia 22.02.2019r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (9)
- liczba nowych miejsc noclegowych (2)
przedsięwzięcie 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc
pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni
sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług
transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)
Czas trwania naboru: 18.03.2019 – 01.04.2019
Kwota ogłoszona w naborze –1 911 811,00 zł
Kwota max. dofinasowania - 200 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –20 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –2 wnioski
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –18 wniosków o łącznej wartości –3151 820 zł.
Ilość wniosków w limicie środków - 9 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 3 (potrzymana decyzja Rady LGD)
Ilość podpisanych umów - 7

Nabór 5/2019

ogłoszenie z dnia 10.05.2019 r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej - 3
przedsięwzięcie :1.1.3 LSR - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury
oraz miejsc aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne.
Czas trwania naboru: 31.05.2019 – 14.06.2019
Kwota ogłoszona w naborze – 341 824,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 60 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 11 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 11 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 5 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 1
Ilość podpisanych umów) - 4

Nabór 6/2019

ogłoszenie z dnia 10.05.2019 r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 Liczba zmodernizowanych, rozbudowanych lub doposażonych obiektów - 5
– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : przedsięwzięcie :1.1.5 LSR - podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych
oraz miejsc noclegowych w obiektach turystycznych (modernizacja i/lub rozbudowa istniejących obiektów,
zakup niezbędnego wyposażenia)
Czas trwania naboru: 31.05.2019 – 14.06.2019
Kwota ogłoszona w naborze – 125 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 25 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 3 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 3 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów 3

Nabór 7/2019

ogłoszenie z dnia 10.05.2019 r.

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : Liczba odnowionych/ oznakowanych obiektów sakralnych – 4
przedsięwzięcie - 2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych
Czas trwania naboru: 31.05.2019 – 14.06.2019
Kwota ogłoszona w naborze – 277 730,63 zł
Kwota max. dofinasowania – 70 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 5 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –5 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 4 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów) – 3

Nabór 8 /2019

ogłoszenie z dnia 17.07.2019r.
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (5)
przedsięwzięcie 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej
Czas trwania naboru: 07.08.2019 – 21.08.2019
Kwota ogłoszona w naborze –320 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 60 000 lub 70000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 10 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 10 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 5
Ilość protestów złożonych w ramach naboru- 1
Ilość podpisanych umów - 2

Nabór 9 /2019

ogłoszenie z dnia 16.07.2019r.
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 2.1.– Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik : ,Liczba osób biorących udział w szkoleniu - 20
przedsięwzięcie 2.1.5 - organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem
zagadnień z zakresu ochrony środowiska.
Czas trwania naboru: 07.08.2019 – 21.08.2019 r.
Kwota ogłoszona w naborze –50 000,00 zł.
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł.
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 0 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 0 wniosków

Nabór 10 /2019

ogłoszenie z dnia 13.09.2019r.
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1. - Rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : Liczba nowych lub zmodernizowanych szlaków, ścieżek, tras, oznakowanych atrakcji i obiektów - 2

przedsięwzięcie :1.1.1 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.
Czas trwania naboru: 01.10.2019 – 15.10.2019,
Kwota ogłoszona w naborze – 100 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –2 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –2 wnioski
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 1

Nabór 11 /2019

ogłoszenie z dnia 13.09.2019r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : Liczba uruchomionych lub zmodernizowanych obiektów z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym - 1

przedsięwzięcie : 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjnosportowych na obszarze LGD
Czas trwania naboru: 01.10.2019 – 15.10.2019 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 100 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 100 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –3 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –3 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 2

Nabór 12 /2019

ogłoszenie z dnia 13.09.2019r.

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3 – Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : 1) Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje – 1

2) Liczba utworzonych punktów kolportażu - 8
przedsięwzięcie : 2.3.3 uruchomienie punktów kolportażu materiałów informacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem
systemu identyfikacji wizualnej opracowanej dla LGD
Czas trwania naboru: 01.10.2019 – 15.10.2019 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 200 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 200 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –1 wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –1 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 1 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów - 1

Nabór 14 /2019

ogłoszenie z dnia 13.09.2019r.

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3 – Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : 1) Liczba zorganizowanych cykli warsztatów i spotkań tematycznych - 3

2) Liczba spotkań informacyjno-konsultacyjnych LGD z mieszkańcami - 6
przedsięwzięcie : 2.3.5 organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD
Czas trwania naboru: 01.10.2019 – 15.10.2019 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 150 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –2 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –2 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów -

Nabór 15/2019

Operacja własna

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 19.08.2019 r
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1 – Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba oznakowanych szlaków kajakowych (1)
przedsięwzięcie 1.1.2 Oznakowanie i doposażenie w elementy wspólnej wizualizacji i promocji szlaku kajakowego
Czas trwania naboru: od 19.08.2019 min 30 dni
Kwota ogłoszona w naborze –50 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 1 LGD – złożony do UMWO w dniu 02.12.2019 r.

Nabór 16/2019

Operacja własna

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 02.10.2019 r.
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik : Liczba osób biorących udział w szkoleniu - 20

przedsięwzięcie 2.1.5 - Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem
zagadnień z zakresu ochrony środowiska
Czas trwania naboru: od 02.10.2019 - min. 30 dni
Kwota ogłoszona w naborze –50 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 1 LGD –złożony do UMWO w dniu 02.12.2019 r.

Unia Europejska

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Projekt współpracy międzynarodowy ,,Od dziedzictwa do

bogactwa"

akronim ODDO
Wzmocnienie aktywności społecznej oraz wielokierunkowy i innowacyjny rozwój obszaru.
Dzięki realizacji projektu zapoznano się z pięknem tradycji, historii, kultury, lokalnymi zasobami, poszerzono
horyzonty poznawcze a przede wszystkim wpłynęła na wymianę doświadczeń międzykulturowych, zaangażowanie
społeczne, kreatywność a tym samym wzmocniło aktywność społeczną.
W ramach projektu odbyły się warsztaty 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 ‚’’

Zadanie realizowane w ramach umowy o wsparcie realizacji zadania
publicznego finansowane przez Samorząd Województwa Opolskiego
w ramach zadania publicznego: ,,Wspieranie aktywności
społecznej dotyczącej rozwoju obszarów wiejskich i odnowy wsi
poprzez: wspieranie uczestników Programu Odnowy Wsi
i organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
poprzez organizacje spotkań, szkoleń, warsztatów i konferencji.’‘
Działalność Programu Odnowy Wsi w woj. Opolskim, a szczególnie na obszarze Lokalnej Grupy Działania ,,Kraina Dinozaurów’’ jest znana
i w wielu miejscowościach rozwija się od początku Programu. Ludzie, a szczególnie liderzy programu realizują i rozwijają dzięki środkom
unijnym oddolne inicjatywy . Włączając się obchody jubileuszu 15- lecia Polski w Unii Europejskiej zorganizowano ,,Alei Opolskich Gwiazd
Europy''. Aleja, to trasa prowadząca przez najaktywniejsze wioski realizujące Program Odnowy Wsi i skutecznie pozyskujące środki unijne.
Zarząd stowarzyszania LGD na podstawie zestawień, przeanalizował dane dt. udziału w Programie Odnowy Wsi i realizację projektów w
ramach PROW 2007- 2014 i 2014-2020 LEADER. Wybrał 12 stowarzyszeń (ilość gwiazd na fladze Unii Europejskiej) które z duża
skutecznością pozyskują środki unijne na rozwój swoich ,,małych ojczyzn’’(min 3 projekty za pośrednictwem LGD) . .
Na miejscu zostały przedstawione prezentacje dt. największych osiągnięć sołectwa w realizacji Programu Odnowy Wsi i zrealizowanych
projektów dzięki środkom unijnym pozyskanym za pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów'' . Zostały wręczone uroczyście Opolskie
Gwiazdy Europy, która umieszczono w wyznaczonym przez mieszkańców miejscu.
Grupa 15 osobowa na rowerach - promując zdrowy styl życia i dbając o środowisko, przez cały dzień odwiedzała sołectwa wybrane.
Grodziec – Stowarzyszenie „ Nasz Grodziec’’
Radawie - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Radawie
Bierdzany – Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan
Kocury - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Kocury i Malichów „Brzozowa Dolina”
Rzędowice - Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Rzędowickiej
Gosławice - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Główczyce, Gosławice, Zwóz
Suchy Bór - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Suchy Bór
Szczedrzyk - Stowarzyszenie Przyjaciół Szczedrzyk
Spórok - Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
Dobrodzień -Międzygminne Towarzystwo Regionalne Dobrodzień – Zębowice
Bzinica - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka
Pludry – Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Pludry i Pietraszów

Realizacja projektu : 25.04 – 31.10.2019 r.
Koszt całkowity - 21450,00 zł
Dofinasowanie z samorządu WO - 12000,00 zł
Środki własne: - 9450,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Nowoczesne

i zorganizowane podmioty społeczne
obszaru LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
CEL OGÓLNY: Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
CEL SZCZEGÓŁOWY : Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
PRZEDSIEWZIĘCIE 2.1. 3 udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo- księgowej, organizacyjnej, prawnej)
WZKAŹNIK: liczba organizacji, którym udzielono wsparcia – 21

Termin realizacji 28.05.2019 - do 31.12.2019 r.
KOSZTY PROJEKTU
Koszty całkowite/ kwalifikowane – 53 598,45 zł
Koszty dofinasowania – 50 000,00 zł
Koszty wkładu własnego – 3 598,45zł

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2020 przeprowadziło łącznie 3 nabory
Złożono łącznie – 41 wniosków
Zgodnych z LSR – 39 wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania – 37 wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - 22 wnioski

Nabór 1/2020

ogłoszenie z dnia 11.05.2020r

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (9)
- liczba nowych miejsc noclegowych (2)
przedsięwzięcie 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc
pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni
sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług
transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)
Czas trwania naboru: 01.06.2020 – 15.06.2020 r
Kwota ogłoszona w naborze – 822 567,58 zł
Kwota max. dofinasowania - 200 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –15 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) - 1 wniosek
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 13 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 6 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 1 (potrzymana decyzja Rady LGD)
Ilość podpisanych umów - 5

Nabór 2/2020 Projekt grantowy 4ogłoszenie z dnia 16.07.2020
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 10
przedsięwzięcie - 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc
aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
Czas trwania naboru: od 31.07.2020 – 14.08.2020 r.
Kwota ogłoszona w naborze –300 000 zł
Kwota max. dofinasowania – 30 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –14 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 1 wniosek
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 13 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 10 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –1 (potrzymana decyzja Rady LGD)
Ilość podpisanych umów -10

Nabór 3 /2020

ogłoszenie z dnia 26.08.2020 r.
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (5)
przedsięwzięcie 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej
Czas trwania naboru: 16.09.2020 – 30.09.2020 r.
Kwota ogłoszona w naborze – 98 818,27 Euro, (395273,08 zł)
Kwota max. dofinasowania – 60 000 lub 70000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –12 wniosków
Ilość wniosków wycofany – 1wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 11 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 6 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru - 1 - (zmiana decyzji Rady LGD)
Ilość podpisanych umów - 7

,, Za wrażeniami naszych regionów“

Realizacja projektu:

01.02.2020.r. -30.06.2021 r.
Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 28 982,20 EURO - 115 928,80 zł

Cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie
przygranicznym MAS Rýmařovsko i LGD Kraina Dinozaurów.
1) Oznakowanie izb regionalnych, pomników oraz obiektów sakralnych
umieszczona zostanie tabliczka w języku polskim, czeskim i angielskim z
nazwą obiektu i kodem QR. Targi Opole (kwiecień 2020/2021 r.)
2) Targi w Ostravie (marzec 2020r.)
3) Dni Leśnictwa i Myśliwych w Rýmařovie (wrzesień 2020 2021)
4) Wyjazd integracyjny do Polski (sierpień 2020) i do Czech (styczeń 2021)
5) Zakup gadżetów reklamowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

„Bogactwo lasów”
Celem operacji „Bogactwo lasów” jest informowanie społeczeństwa i potencjalnych beneficjentów
o polityce rozwoju obszarów wiejskich i wsparciu finansowym, a także zwiększenie udziału
zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w następstwie
ma przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli promowania zasobów środowiska i
dziedzictwa naturalnego Lokalnej Grupy Działania „Kraina Dinozaurów”.
Przy współpracy z partnerami: Nadleśnictwem Zawadzkie, Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju
Spórok, pracownikami naukowymi Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Nauk
Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Państwowego Instytutu Geologicznego z Warszawy i
Sosnowca wypromowane i zachowane zostanie dziedzictwo przyrodnicze i geologiczne na obszarze
LGD „Kraina Dinozaurów”, poprzez:
1) Organizację warsztatów edukacyjnych na leśnych ścieżkach w Nadleśnictwie Zawadzkie dla
dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich województwo opolskie” - 25 sierpień 2020 r
2) Organizację dwudniowych warsztatów geologicznych w Izbie Geologicznej przy leśniczówce
Zarzecze w Kielczy -4-5 wrzesień 2020 r
3) Spotkanie podsumowujące bogactwo leśne, zasoby geologiczne oraz zwierząt żyjących w lesie i
na obszarach wiejskich, w szczególności Koniki polskie 29 wrzesień 2020 r
4) Spot reklamowy oraz nagranie filmu promującego ciekawe miejsca i wydarzenia, z
uwzględnieniem miejsc warsztatów i spotkań - promocja obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.

Termin realizacji operacji
Od 01 kwiecień 2020 r.
do 31 październik 2020 r

Koszty projektu :
Koszty całkowite – 45 438,90 zł
Koszty kwalifikowane – 39 978,90 zł
Koszty wkładu własnego – 5 460,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

,, Lokalni Przewodnicy Turystyczni "Krainy Dinozaurów"
Operacja własna, której celem jest wsparcie rozwoju oferty turystycznej obszaru "Kraina
Dinozaurów". W ramach realizacji projektu zostanie przeszkolonych 20 osób - lokalnych
przewodników turystycznych. Dzięki temu poprawi się
zdiagnozowana w Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD KD potrzeba rozwijania turystyki w sposób profesjonalny, a zarazem włączy ona w
ten proces mieszkańców z obszaru LGD KD.
Szkolenia stacjonarne
Geografia „Krainy Dinozaurów”
Historia, kultura i sztuka „Krainy Dinozaurów”
Wydarzenia „Krainy Dinozaurów”
Aktywne formy wypoczynku w „Krainie Dinozaurów”
Zasady pracy przewodników turystycznych.
Zasady komunikacji w relacji Przewodnik - Turysta.
Rozwijanie oferty wycieczek „Krainy Dinozaurów”
Szkolenie z zakresu turystyki rowerowej
Szkolenia wyjazdowe
1.
Gmina Chrząstowice - „Nakręceni dobrą energią każdego dnia”
2.
Gmina Dobrodzień - Tu każdy dzień jest dobry”
3.
Gmina Kolonowskie - „Kajakiem do serca przyrody…”
4.
Gmina Ozimek „Niezwykła w dzień, magiczna nocą”
5.
Gmina Turawa. „Twój port niezapomnianych wrażeń”
6.
Gmina Zawadzkie -„Naturalnie Zawadzkie”
7.
Gmina Zębowice - „Zielone płuca Opolszczyzny”
8.
Opole i Moszna - Perły Opolszczyzny’’
9.
Brzeg i Nysa - ,,Perły Opolszczyzny’’

Termin realizacji 28.05.2020 - do 31.12.2020 r.

KOSZTY PROJEKTU
Koszty całkowite/ kwalifikowane –
54 322,31 zł
Koszty wkładu własnego
(praca własna) – 3 560,20 zł

„Zadanie pn. ,,Opolskie ze smakiem - Kulinarna przygoda rowerowa" jest Współfinansowane
ze środków Samorządu Województwa Opolskiego”.

„Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa”
Celem zadania „Opolskie ze smakiem – Kulinarna przygoda rowerowa” jest promocja
lokalnych produktów wpisanych do sieci Dziedzictwo Kulinarne Opolskie oraz obiektów
gastronomicznych wpisanych do rejestru Szlaku Kulinarnego Województwa Opolskiego,
ze szczególnym uwzględnieniem obszaru LGD „Kraina Dinozaurów”.
Aktywny ruch i wypoczynek na łonie natury, poznanie pięknych zakątków okolicy oraz
poszerzenie wiedzy na temat potraw kulinarnych, przyczyni się do promocji obszaru LGD
i Województwa opolskiego oraz propagowania idei „Opolskie ze smakiem”.
Operacja przyczyni się również do podniesienia świadomości mieszkańców dotyczącej
zasobów kulinarnych. Podczas spotkań oraz w wydanym katalogu zaprezentowane
zostaną tradycyjne, regionalne produkty z całego województwa opolskiego.
III etapu rajdu rowerowego : 27.06.20120 11.07.2020 r . 27.06.20120 r.
* Polewka z maślanki
* Ser domowy smażony z kminkiem, z czosnkiem, bez przypraw,
* Panczkraut,
* Ziołowa herbatka z Krainy Dinozaurów,
* Chleb tradycyjny pszenno-żytni na naturalnym zakwasie
* Kiełbasa biała drobno mielona
* Szpajza
* Napary i nalewki na bazie ziół i owoców
* Tort bezowa
* Pstrąg z grilla, pstrąg wędzony
* Sery kozie
* Żur śląski na maślance

Realizacja od 19 czerwca do 15 listopada 2020 roku
Kwota całkowita zadania : 13 120,10 zł
Kwota dofinasowania : 10 000,00 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

,,Oznakowanie promocja szlaków
kajakowych na Małej Panwi
Operacja własna, której celem
oznakowanie i promocja szlaków
kajakowych na Małej Panwi poprzez opracowanie i udostepnienie aplikacji
mapowej dla kajakarzy.
W ramach projektu zostaną wykonane następujące działania:
- opracowanie i udostępnienie mobilnej aplikacji mapowej
- tablice informacyjno-promocyjne

Termin realizacji

10.07.2020 - do 31.01.2021 r.

KOSZTY PROJEKTU
Koszty całkowite/ kwalifikowane – 55 350,00 zł
Koszty wkładu własnego (praca własna) – 5 350,00 zł

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2021 przeprowadziło łącznie 5 naborów
Złożono łącznie – 17 wniosków
Zgodnych z LSR – 15 wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania – 14 wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - 13 wnioski

Nabór 1/2021

ogłoszenie z dnia 03.12.2021r.

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.2 – Zachowanie dziedzictwa lokalnego
Wskaźnik : Liczba odnowionych/ oznakowanych obiektów sakralnych – 4
przedsięwzięcie - 2.2.2 renowacja i/lub oznakowanie obiektów sakralnych
Czas trwania naboru:.23.12.2020 – 07.01.2021
Kwota ogłoszona w naborze –42 381,37 Euro 169 525,48 zł
Kwota max. dofinasowania – 70 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 4 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 1 wniosek
Ilość wniosków wycofanych przez wnioskodawcę – 1 wniosek
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –2 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wnioski
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów – 1

Nabór 2/2021 ogłoszenie z dnia 03.12.2021r.
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : liczba zrealizowanych zintegrowanych działań informatyczno- promocyjnych przedsięwzięcie :2.3.2 Opracowanie i upowszechnienie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej
Czas trwania naboru: 23.12.2020 – 07.01.2021
Kwota ogłoszona w naborze –28 491,81 Euro, 113 967,24 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –2 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –2 wnioski
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów -2

Nabór 3/2021

Operacja własna

Informacja o zamiarze realizacji przez LGD „Kraina Dinozaurów” operacji własnej LGD z dnia 05.03.2021 r.
Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 – Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : liczba zorganizowanych cykli warsztatów i spotkań tematycznych – 1
przedsięwzięcie 2.3.5 – Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD
Czas trwania naboru: 05.03.2021 - 06.04.2021 r
Kwota ogłoszona w naborze –50 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 50 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 1 LGD –złożony do UMWO w dniu .23.04.2021 r.

Nabór 4 /2021

ogłoszenie z dnia 06.09.2021 r

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : - liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa (9)
- liczba nowych miejsc noclegowych (2)
przedsięwzięcie 1.3.2 - Realizacja inwestycji w istniejących firmach na rzecz stworzenia nowych miejsc
pracy w szczególności związanych z produktem lokalnym, uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni
sprzętu turystyczno- rekreacyjnego, utworzeniem punktów jego napraw oraz wprowadzeniem usług
transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja)
Czas trwania naboru: 21.09.2021 – 05.10.2021 r
Kwota ogłoszona w naborze –845 522,12 zł
Kwota max. dofinasowania - 200 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 8 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) - 1 wniosek
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 7 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 6 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –0
Ilość podpisanych umów -

Nabór 5 /2021

ogłoszenie z dnia 06.09.2021 r

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4 – Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : Liczba uruchomionych lub zmodernizowanych obiektów z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym - 1

przedsięwzięcie : 1.4.2 poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych i obiektów rekreacyjnosportowych na obszarze LGD
Czas trwania naboru: 21.09.2021 – 05.10.2021 r
Kwota ogłoszona w naborze – 199 871,32 zł
Kwota max. dofinasowania – 100 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –2 wnioski
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –2 wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - 2 wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – 0
Ilość podpisanych umów -

,, Za wrażeniami naszych regionów“

Realizacja projektu:

01.02.2020.r. -30.06.2021 r.
Koszt całkowity - 28 982,20 EURO - 115 928,80 zł

Koszt dofinasowania – 22 693,35 EURO - 90 773,40 zł

Cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy między instytucjami i społecznościami w regionie
przygranicznym MAS Rýmařovsko i LGD Kraina Dinozaurów.
1) Oznakowanie izb regionalnych, pomników oraz obiektów sakralnych
umieszczona zostanie tabliczka w języku polskim, czeskim i angielskim z
nazwą obiektu i kodem QR. Targi Opole (kwiecień 2020/2021 r.)
2) Targi w Ostravie (marzec 2020r.)
3) Dni Leśnictwa i Myśliwych w Rýmařovie (wrzesień 2020 2021)
4) Wyjazd integracyjny do Polski (sierpień 2020) i do Czech (styczeń 2021)
5) Zakup gadżetów reklamowych

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

MOC LEADERA
Celem operacji „Moc Leadera” było zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju
obszarów wiejskich, co w następstwie ma przyczynić się do osiągnięcia celu nadrzędnego, czyli ogólnie pojętego rozwoju obszarów
wiejskich, a w szczególności tutaj promowania potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego obszarów wiejskich na
terenie działalności LGD „Kraina Dinozaurów”.
PRIORYTET 6: Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich
CEL 1: Zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
DZIAŁANIE 3 – Gromadzenie przykładów operacji realizujących poszczególne priorytety Programu
Efekty realizacji operacji:
- dotarcie do osób zainteresowanych, które dotychczas nie miały wystarczającej wiedzy o rozwoju działalności oraz
ukierunkowanie ich działań,
- zachęta i wsparcie merytoryczno-finansowe,
- w następstwie aktywizacja zawodowa tych osób oraz ewentualnych osób z nimi współpracującymi
- promocja, a następnie wykorzystanie zasobów obszarów wiejskich w ramach idei zrównoważonego rozwoju: zasobów
naturalnych/ potencjału społecznego (umiejętności ludzi)/ potencjału ekonomicznego (możliwości jakie wspomaga LGD),
- długofalowo rozwój gospodarczy i społeczny lokalnego obszaru wiejskiego, a w szczególności podwyższenie przedsiębiorczości,
obniżenie bezrobocia i ubóstwa, poprzez włączenie społeczne obniżenie wykluczenia społecznego na tym obszarze.

Termin realizacji operacji
Od 25.01.2021r. do 02.11.2021r.
Koszty projektu :
Koszty całkowite –25 224,30 zł
Koszty kwalifikowane –19 779,00 zł
Koszty wkładu własnego – 5 445,30 zł

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4- LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

,, Bogactwo "Krainy Dinozaurów’’
Operacja własna, której celem było zwiększenie integracji i poczucia przynależności
do obszaru objętego LSR oraz promocja obszaru objętego LSR
Efektem operacji będzie organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych
promujących zasoby i obszar LGD.
Mieszkańcy ,,Krainy Dinozaurów ’’ mogli wziąć udział w wydarzeniach:
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 Dinozaurem)
Chrząstowice – Dębska Kuźnia –(orkiestra z 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

Termin realizacji – 19.06.201 - do 01.10.2021 r.
KOSZTY PROJEKTU
Koszty całkowite/ kwalifikowane –
52 702,10 zł
Koszty wkładu własnego
(praca własna) – 2 702,10 zł

,, Współpraca bez granic “

Realizacja projektu:

01.01.2021.r. -31.12.2021 r.
Koszty realizacji :
Koszt całkowity - 24 205,00 EURO – 96 820,00 zł

Cel projektu:
Zwiększenie poziomu współpracy i wzajemna
promocja regionów przygranicznym MAS Rýmařovsko
i
LGD Kraina Dinozaurów.
Zakupiono :
- Witrynę multimedialna w oknie – w informacji turystycznej
- Stację naprawy rowerów – przy informacji turystycznej
- Gadżety reklamowe
Ponadto zorganizowano wyjazdy integracyjne
- Akcja promocyjna (Czechy) - „Borůvkové hody“ v Malé Morávce.
21. - 22. 8. 2021
- Akcja promocyjna (Polska) - Turawa – Jeziora Turawskie
29.08.2021
Akcja promocyjno – sportowa (Czechy) „Rýmařovská pięćdziesiąt”
3.09 - 5.09 2021
- Akcja promocyjno – sportowa (Polska) - W Krainie Dinozaurów 12.09-14.09. 2021

Działaj Lokalnie
Ośrodek ,,Działaj Lokalnie’’ LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
Ozimek ul. J. Słowackiego18
www.krainadinozaurow.pl
nr. 774651213 / 605143938

Projekty realizowane w 2021 r. przez :
Stowarzyszenie Przyjaciół Dębskiej Kuźni pn. ,,Kolorowy zawrót głowy’’
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Bzinica Stara, Bzinica Nowa, Bąki, Kolejka pn.
,,Wspólnie tworzymy kronikę naszej organizacji
Stowarzyszenie Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan – pn. ,,Być przyjacielem przyrody’’
Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji pn. Sankt Martin immer mit uns! – Święty Marcin zawsze z nami!
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Myślina i Turza pn. Rodzinnie zwiedzamy i z warsztatów korzystamy
Stowarzyszenie Akces pn. Akcelerator Talentów

Darczyńcy Działaj Lokalnie w roku 2021 :
Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
Firma Bever - Tomasz Wench
Kancelaria Radcy Prawnego Gabriela Sklorz
,,Dzika Chata ‘ Ewa i Grzegorz Hajduk

Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
w roku 2022 przeprowadzi już 2 nabory , jeszcze 4
Złożono łącznie – wniosków
Zgodnych z LSR –wniosków
Wybranych przez LGD do dofinasowania –wniosków
Wnioski mieszczące się w limicie - wnioski

Nabór 1/2022

Projekt grantowy 5

ogłoszenie z dnia 27.01.2022

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba wspartych atrakcji tematycznych - 5

Liczba operacji ukierunkowanych na innowację - 2
przedsięwzięcie - 1.1.4 wsparcie rozwoju atrakcji tematycznych typu: stadniny, zagrody, obiekty edukacyjne itp.
Czas trwania naboru: od 15.02.2022 – 01.03.2022 r
Kwota ogłoszona w naborze –150 000 zł
Kwota max. dofinasowania – 30 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – 6
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –0
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 6 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 5 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –1
Ilość podpisanych umów -……………….
Wniosek złożony do UMWO - 28.03.2022 r

Nabór 2/2020

ogłoszenie z dnia 22.02.2022 r.

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.3– Rozwój przedsiębiorczości
Wskaźnik : liczba operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa (11)
przedsięwzięcie 1.3.1 premie na założenie działalności gospodarczej
Czas trwania naboru: 11.03.2022 – 24.03.2022
Kwota ogłoszona w naborze – 769 363,92 PLN
Kwota max. dofinasowania – 60 000 lub 70000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –14 wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) – 0 wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – 12 wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - 11 wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru - …………Ilość podpisanych umów -…………………..

Nabór 3/2022

ogłoszenie z dnia 27.04.2022

Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.1– Rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej
Wskaźnik : liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej - 10
przedsięwzięcie - 1.1.3 - budowa i modernizacja punktów przystankowych, obiektów małej architektury oraz miejsc
aktywności ruchowej typu siłownie, place zabaw, boiska i inne
Czas trwania naboru: od 12.05.2022 – 26.05.2022 r.
Kwota ogłoszona w naborze –802 758,76 zł
Kwota max. dofinasowania – 60 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –……..wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –…..wniosek
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania – ……….. wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - ……….wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –…………
Ilość podpisanych umów -…………………..

Nabór 4/2022 ogłoszenie z dnia 27.04.2022
Cel ogólny 1.0 – Wzrost konkurencyjności obszaru objętego LSR i ochrona środowiska
Cel szczegółowy 1.4– Poprawa stanu środowiska naturalnego
Wskaźnik : liczba zrealizowanych akcji, warsztatów, projektów edukacyjnych i pokazowych (4)
przedsięwzięcie :1.4.1 prowadzenie akcji i projektów edukacyjnych wspierających rozwój miejsc edukacji
proekologicznej, związanych z propagowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł
energii, ochroną środowiska i klimatu
Czas trwania naboru: od 12.05.2022 – 26.05.2022
Kwota ogłoszona w naborze – 128 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania – 50 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –…………wniosek
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –……….. wniosków
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –…………wniosek
Ilość wniosków w limicie środków - ……….. wniosek
Ilość protestów złożonych w ramach naboru – ………….
Ilość podpisanych umów -…………………

Nabór 5/2022 Grant

- jesień

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.1 – Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych oraz edukacja społeczności lokalnej
Wskaźnik : Liczba koncepcji- 14
przedsięwzięcie 2.1.6 - Opracowanie koncepcji – ,,Wieś przyszłości’’ Smart Village
Czas trwania naboru: jesień
Kwota ogłoszona w naborze –56 000 zł
Kwota max. dofinasowania - 4 000 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru – …………

Nabór 6/2022

Projekt grantowy 6

Cel ogólny 2.0 – Zwiększenie integracji i poczucia przynależności do obszaru objętego LSR
Cel szczegółowy 2.3– Promocja obszaru objętego LSR
Wskaźnik : liczba zorganizowanych przedsięwzięć (10)
przedsięwzięcie - 2.3.6 Organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych
podkreślających specyfikę LGD
Czas trwania naboru: 2021/2022
Kwota ogłoszona w naborze –200 000,00 zł
Kwota max. dofinasowania - 20 000,00 zł
Łączna ilość złożonych wniosków w ramach naboru –…………..wniosków
Ilość wniosków niezgodnych (formalnie, z LSR, z PROW) –………
Ilość wniosków wybranych do dofinansowania –……wniosków
Ilość wniosków w limicie środków - ……….wniosków
Ilość protestów złożonych w ramach naboru –….
Ilość podpisanych umów -…………

Działaj Lokalnie
Ośrodek ,,Działaj Lokalnie’’ LGD ,,Kraina Dinozaurów’’
Ozimek ul. J. Słowackiego18
www.krainadinozaurow.pl
nr. 774651213 / 605143938

Nabór od 28.03.2022 do 28.04.2022 r.
Pula środków 16 000,00 zł
Max na 1 wniosek - 3000,00 zł

Darczyńcy Działaj Lokalnie w roku 2022 :
Lokalna Grupa Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
Firma Handlowo-Usługowa. "DREW-TRANS"

