
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 

 ,,Kraina Dinozaurów’’ – powstało 2008 r. 

 

Cel : Aktywizacja mieszkańców obszarów wiejskich poprzez 
budowanie potencjału społecznego na wsi. 

 

 

 

Polega na oddolnym opracowaniu przez lokalną społeczność wiejską lokalnej 
strategii rozwoju oraz realizację jej  łączących zasoby, wiedzę i umiejętności 
przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, gospodarczego i społecznego. 

Przedstawiciele tych trzech środowisk tworzyć mają lokalną grupę działania – 
partnerstwo międzysektorowe, która samodzielnie wybiera projekty, 

przyczynia się do realizacji i osiągnięcia celów wspólnie opracowanej strategii.  



Jako jedna z 12 lokalnych grup działania  w woj. 

Opolskim objęła  teren położony  na Równinie 

Opolskiej  wchodzącej w skład Niziny Śląskiej i w 

całości położonej w zlewni rzeki Mała  Panew          

i jej dopływów. 

Ludność    - 71 tysięcy mieszkańców  

Powierzchnia – 804,77km 2 

 

 Priorytety LGD  

Wykorzystanie posiadanych walorów turystyczno  -  

– rekreacyjnych obszarów, a w szczególności odkrycia 

 paleontologicznego na skalę światową – 

do stworzenia możliwości rozwoju obszarów wiejskich, 

aktywizacji lokalnej społeczności wiejskiej i 

pobudzenia inicjatyw społeczno – gospodarczych  



Chrząstowice ,Daniec, Dąbrowice, Dębie, Dębska Kuźnia,  Falmirowice,  Lędziny,  

                              Niwki, Suchy Bór 

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

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

     Makowczyce,  Myślina - Turza, Dąbrowica, Pietraszów, Liszczok, Pludry, Rzędowice,   

                       Bzionków, Szemrowice, Warłów 

   

Kolonowskie,  Spórok, Staniszcze Małe, Staniszcze Wielkie 

 

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

                          Mnichus, Pustków, Schodnia, Schodnia Nowa, Szczedrzyk 

 

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

                             Osowiec, Rzędów, Turawa, Węgry, Zakrzów Turawski, Zawada 

 

Zawadzkie , Żędowice, Kielcza 

 

 

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

                                   , Radawie, Siedliska, Zębowice 
 



●W ramach działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju PROW 2007-2013 
dla małych projektów,  
Beneficjenci :Osoby fizyczne , organizacje pozarządowe , osoby prawne  , samorządy - 7 naborów  
 
●Wnioski o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju "Odnowa i rozwój wsi"    

Beneficjenci : gminy, instytucje kultury, kościoły , organizacje pozarządowe z OPP - 5 naborów  
 
Wnioski  o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 wdrażanie lokalnych strategii 
rozwoju „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”   

Beneficjenci: osoby fizyczne podejmujące  działalność  lub mikroprzedsiębiorcy 4 naborów  
 

Wnioski  o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii 

Rozwoju „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”:   
Beneficjenci: rolnicy, domownicy  rolnika – ubezpieczeni w KRUs-ie   6 naborów  

 

Nabory  wniosków  za  pośrednictwem 

Lokalnej Grupy  Działania  



1. Wybór i dofinansowywanie projektów z zakresu: 

         * Odnowa i rozwój wsi 

         * Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 

         * Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw 

         * Małe projekty 

2. Realizacja projektów współpracy międzyregionalnej i   

          międzynarodowej 

3. Nabywanie umiejętności, aktywizacja oraz  koszty bieżące lokalnej    

       grupy działania  



 W sumie : w ramach ,,Wdrażanie Lokalnych 

Strategii Rozwoju’’  na kwotę 8193 776,00 zł  

 Liczba naborów - 17  

 Liczba złożonych wniosków - 267 

 Liczba wybranych operacji  - 212  

 Liczba zrealizowanych operacji - 135 

Nabory wniosków za pośrednictwem 

Lokalnej Grupy Działania  



Projekty    współpracy    LGD  

     ,,Kraina   Dinozaurów’’  -  211 908,00 zł 
●Morawsko – polskie ścieżki tradycji i poznania’’ – projekt międzynarodowy  LGD ,,Kraina   

                                   Dinozaurów  MAS Mohelnicko   i MAS Hranicko  

 (oznakowanie i promocja izb regionalnych i obiektów o szczególnych   walorach  kulturowych)  

 

● Szlak Opolskimi LGD  -  9 LGD z woj. Opolskiego   

                                        (oznakowanie najciekawszych miejsc turystycznych ) 

 

●  Muzyka łączy regiony’’ - LGD ,,Kraina Dinozaurów LGD , LGD Spichlerz Górnego   

                         Śląska   -woj. śląskie  i ,,Podhalańska  LGD – woj. Małopolskie  

                               (warsztaty muzyczne i wydanie śpiewnika  śląsko– podhalańskiego) 

 

● Opolski szlak geologiczny  - LGD ,,Kraina Dinozaurów   i  LGD ,,Kraina  św. Anny ‚’  

      (wytyczenie szlaku geologicznego i warsztaty na Górze św. Anny  i na wykopaliskach w Krasiejowie) 

 

● WZLOT  - ,,Wirtualny spacer po ciekawych zakątkach’’ –’LGD ,,Kraina Dinozaurów ,  

                                 LGD  ,,Dolina  Stobrawy”  , LGD  Nyskie Księstwo Jezior i Gór   

                               (wydanie albumu, wykonanie wirtualnego spaceru) 

 

 



●Spotkania informacyjno – konsultacyjne  

● Szkolenia i konferencje  

● Targi , wystawy  

● Podróże studyjne  

● Konkurs literacki dla młodzieży ,,Moja wieś – moje miejsce’’ 

● Przeglądy twórczości  amatorskiej  - zespołów śpiewaczych i grup   

      obrzędowych   

● Imprezy  integracyjne   

● Inwentaryzacje  zasobów przyrodniczych , historycznych,          

        kulturowych  i geologicznych. 

Aktywizacja Mieszkańców  

z terenu  Lokalnej  Grupy   Działania  



Obecnie : 
 

 Lokalna Grupa Działania zamyka  realizację działań 
Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach  PROW 2007- 2014  

 Jest w trakcie oceny nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2016- 2020 w ramach PROW 2014-2020 

      
Działanie  w ramach LEADER 

Wsparcie przygotowawcze 
Realizacja operacji w ramach LSR 
Wdrażanie projektów współpracy 
Koszty bieżące i aktywizacja 

 

 



 
Budżet  LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ 

 na lata 2015 -2020   

          - całość 10 010 000,00 zł  

 

 



Przedsięwzięcia zgodne z LSR  

1. Podniesienie standardu punktów gastronomicznych, handlowych oraz miejsc noclegowych w obiektach. 

turystycznych (modernizacja i/ lub rozbudowa istniejących obiektów, zakup niezbędnego wyposażenia  

osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  

                               (200 000,00 zł)   max. kwota  dofinasowania  do projektu 25 000 zł  

 

 2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej (mała architektura, nasadzenia roślin stałych   

         charakterystycznych dla obszaru LGD),  

JST, instytucje kultury, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  

                                  200 000,00 zł) max. kwota  dofinasowania  do projektu   50 000 zł  

 
3. Stworzenie znaku jakości i pochodzenia dla produktów i usług wysokiej jakości oraz specyficznych dla   

         obszaru LGD  

       JST, instytucje kultury, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  

                             (50 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu  50 000 zł  

 

 

 

 
4. Stworzenie pakietu usług i wprowadzenie systemu bonów zniżkowych/   karnetów,  

             JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  

                                   (50 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu  50 000 zł  

 

 



Przedsięwzięcia zgodne z LSR  

5. Premie na założenie działalności gospodarczej w szczególności . związanej z produktem lokalnym,    

   uruchomieniem i prowadzeniem wypożyczalni sprzętu turystyczno-rekreacyjnego, utworzeniem punkt ów   

    jego napraw oraz wprowadzeniem usług transportowych w ruchu turystycznym na obszarze LGD                        

    osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, osoby prawne, organizacje pozarządowe, kościoły   

     związki wyznaniowe  

      (1 000 000,00 zł)  max. kwota  dofinasowania  do projektu 70 000 zł lub 60 000 zł  

 

6. 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  

      tury stycznym na obszarze LGD (zakup wyposażenia, rozbudowa lub modernizacja  

      przedsiębiorcy (mikro i małe przedsiębiorstwa), organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  
          (3 000 000,00 zł) max. kwota  dofinasowania  do projektu  200 000 zł  

 

    
7. Renowacja i/ lub oznakowanie obiektów sakralnych  

     JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe,   

             kościoły i związki wyznaniowe  

      (300 000,00 zł) max. kwota  dofinasowania  do projektu 100 000 zł  

 



Przedsięwzięcia zgodne z LSR  

8. Utworzenie koszyka produktów lokalnych  z Krainy Dinozaurów  

JST, instytucje  kultury, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, organizacje pozarządowe  

             (120 000,00 zł) max kwota dofinasowania  do projektu  120 000 zł  

 

 
9.  Poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji turystycznych  i obiektów rekreacyjno-sportowych                

JST, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  

           (300 000,00 zł) max.  kwota  dofinasowania  do projektu  100 000 zł  

 10. Udzielanie organizacjom pomocy merytorycznej (finansowo- księgowej, organizacyjnej, prawnej)  

JST, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe                                     

        (100 000,00 zł) max. kwota  dofinasowania  do projektu 100 000 zł 

11. Organizacja cykli spotkań i warsztatów edukacyjna - integracyjnych dla mieszkańców (w tym 

zdefiniowanych grup defaworyzowanych , niepełnosprawnych i seniorów)  

 JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, właściciele gospodarstw agroturystycznych, 

organizacje pozarządowe, kościoły i związki wyznaniowe  

          (100 000,00 zł)  max. kwota  dofinasowania  do projektu  50 000 zł  

12. Organizacja warsztatów dla lokalnych przewodników turystycznych z uwzględnieniem zagadnień z   

           zakresu ochrony środowiska  

             JST, instytucje kultury, przedsiębiorcy,  

                (40 000,00 zł) max. kwota  dofinasowania  do projektu 40 000 zł  

 



Przedsięwzięcia zgodne z LSR  

14. Publikacje związane z zachowaniem i popularyzacją dziedzictwa lokalnego  

      JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe  

       (180 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu   45 000 zł  
15. Uruchomienie punktów kolportażu materiałów inf, prmacyjno-promocyjnych z wykorzystaniem systemu   

          identyfikacji wizualnej opracowanej dla LGD  

         JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe  

       (200 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu 200 000 zł  

Projekty   grantowe 

1.organizacja wydarzeń sportowych, rajdów rowerowych, zajęć rekreacyjnych podkreślających specyfikę LGD  

   JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe  

                    (300 000,00 zł) max . kwota dofinasowania  do projektu 20 000 zł  

2.Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru   

      LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)  

      JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe  

                 ( 300 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu 20 000 zł  

3.Wsparcie podmiotów działających w sferze kultury w przygotowaniu oferty promującej specyfikę obszaru 

LGD (zakup strojów, sprzętu, materiałów itp..)  

JST, instytucje kultury, osoby fizyczne, grupy nieformalne, organizacje pozarządowe  

                (300 000,00 zł) max. kwota dofinasowania  do projektu 20 000 zł  

 



Przedsięwzięcia zgodne z LSR  

Projekty współpracy  

1. Inwentaryzacja i kreowanie rękodzielnictwa, utworzenie centrum produktu lokalnego - 

uruchomienie sklepu stacjonarnego  i internetowego  z produktami lokalnymi   

               kwota projektu  120 000,00 zł  

2. Promocja zasobów przyrodniczych, geologicznych i turystycznych 

                kwota projektu  40 000,00 zł 

Aktywizacja mieszkańców LGD  

  1. Stworzenie wirtualnej giełdy pracy i wolontariatu w tym np. banku wolnego czasu, lokalnego    

          portalu pracy - 25 000 zł   

 2. Organizacja szkoleń dla pracowników i organów LGD   - 50 000 zł  

  3. Prowadzenie działań szkoleniowo - edukacyjnych (przed naborami)   - 100 000,00 zł 

  4.Stworzenie systemu   identyfikacji wizualnej obszaru  - 50 000 zł  

  5. Organizacja cykli spotkań i warsztatów tematycznych promujących zasoby i obszar LGD  - 225 000zł   

     6. Opracowanie i upowszechnianie wspólnych dla obszaru LGD materiałów informacyjno-  

           promocyjnych z wykorzystaniem systemu identyfikacji wizualnej – 270 000 zł  



 

Kontakt : 

          Ozimek  

ul. Słowackiego 18  

Tel.   0774651213  i  605052777  

E-mall krainadino@onet.eu 

www. krainadinozaurow.pl 

 
Strona jest przetłumaczona na: 

   j. angielski, niemiecki, czeski  
 

Dziękuję  za   uwagę  

 

Zapraszam  do współpracy  
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