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www.dobrawidawa.pl
Wykorzystano prace plastyczne następujących osób: 
1. Alicja Berka - Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie 
2.  Julia Iwanicka - Szkoła Podstawowa 

im. I. Sendlerowej w Dobroszycach 

3. Antonina Szewczyk - Szkoła Podstawowa w Miłowicach 
4. Gracjan Hreczuch - Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej 

EG
Z

E
M

P
LA

R
Z

 B
E

Z
P

ŁA
T

N
Y

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
Publikacja opracowana przez Lokalną Grupę Działania Dobra Widawa, współfi nansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.4 Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 

b   Kryteria wyboru 
operacji - str. 3

b   Konkurs „MOJA WIOSKA 
PIĘKNA I ZIELONA” - str. 6

b   Projekt grantowy: 
Aktywna społeczność 
„Dobrej Widawy” - str. 9

Między
DOBRĄ  A WIDAWĄ
Kwartalnik Stowarzyszenia LGD DOBRA WIDAWA  nr 3 (2017)
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Szanowni 
Czytelnicy,
mieszkańcy 
obszaru 
Partnerstwa 
Dobrej 
i Widawy!

Jeszcze na dobre nie ochłonęliśmy po wspaniałych 
dożynkach, jakie odbyły się w gościnnych progach naszych 
Partnerskich Gmin, a już przed nami Święta Bożego 
Narodzenia i czas jarmarków bożonarodzeniowych 
oraz przeglądów grup kolędniczych. Takie spotkania 
są dla nas doskonałą okazją na bezpośrednią rozmowę 
z  mieszkańcami naszych Gmin, lokalnymi liderami 
i grupami nieformalnymi.

W  najnowszym wydaniu gazety przedstawiamy 
Państwu relację z  IX Jarmarku Produktu Lokalnego, 
który odbył się w  trzeci weekend września (str. 8). I  już 
w  tym miejscu chciałam zaprosić na X jubileuszowy 
Jarmark, który odbędzie się 15 – 16.09.2018 r. jak zwykle 
na malowniczym oleśnickim Rynku. Zapewnimy – jak co 
roku – wspaniałą „atmosferę” folkloru i rękodzieła. Będzie 
nam niezmiernie miło świętować nasz – wcale niemały – 
jubileusz razem z Wami!

Chcemy się pochwalić realizacją i  wysoką frekwencją 
uczestników w konkursie „Moja wioska piękna i zielona”, 
który organizowaliśmy wspólnie ze Szkołą Podstawową 
w Ligocie Polskiej (str. 6). Gratuluję wszystkim laureatom 
i  wyróżnionym oraz zapraszam do udziału w  kolejnych 
konkursach organizowanych przez Lokalną Grupę 
Działania Dobra Widawa.

Końcówkę roku 2017 mamy bardzo pracowitą. 
Przed nami kolejne wyzwania, czyli realizacja naborów 
wniosków z zakresu podejmowania i rozwoju działalności 
gospodarczej, jak również na działalność kulturalną 
i społeczną w 2018 r. (str. 2). Przygotowujemy się również 
do realizacji międzynarodowego projektu współpracy 
EKO-LGD, który będzie skierowany do mieszkańców 
naszego Partnerstwa (str. 10).

W  naszych Gminach dużo się dzieje między innymi 
dzięki organizacjom pozarządowym, które otrzymały 
wsparcie � nansowe od LGD na realizację programów 
doradczych, edukacyjnych i aktywizacyjnych (str. 9).

Życząc wszystkim miłej lektury trzeciego już wydania 
naszego kwartalnika, dołączam również życzenia 
Bożonarodzeniowe i  Noworoczne. Życzę, aby ten 
niezwykły czas był przepełniony radością i  ciepłą 
atmosferą. Niech Święta będą wyjątkowe, a  chwile 
spędzone razem z rodziną – magiczne i niezapomniane. 
Niech napełnią nas wszystkich pozytywną energią 
i spokojem ducha.

A  z  okazji nadchodzącego wielkimi krokami Nowego 
Roku 2018 pragnę życzyć Państwu zdrowia, szczęścia 
i  wszelkiej pomyślności. Niech Nowy Rok okaże się 
dla Was szczodrym i  łaskawym we wszystkie wyżej 
wspomniane dary, Sylwester zaś niech będzie wyśmienitą 
i udaną zabawą. Do Siego Roku!

Z poważaniem

Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu 

Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

PLANOWANE NABORY WNIOSKÓW 
NA ROK 2018

     Podejmowanie 
działalności 
gospodarczej

Planowana pula środków: 
2 000 000 zł
Wysokość wsparcia: 
100 000 zł
Poziom dofinansowania: 
100% kosztów 
kwalifikowalnych
Forma dotacji: 
premia na start
Dla kogo: osoby fizyczne

     Rozwijanie 
działalności 
gospodarczej

Planowana pula środków: 
1 000 000 zł
Wysokość wsparcia: 
50 000 – 300 000 zł
Poziom dofinansowania: 
65-70% kosztów 
kwalifikowalnych
Forma dotacji: refundacja
Dla kogo: przedsiębiorcy

     Projekty grantowe 
– Ogólnodostępna 
infrastruktura

Planowana pula środków: 
300 000 zł
Wysokość wsparcia: 
5 000 – 30 000 zł
Poziom dofinansowania: 
do 100% kosztów 
kwalifikowalnych
Forma dotacji: refundacja
Dla kogo: osoby � zyczne, 
osoby prawne, jednostki 
organizacyjne nieposiada-
jące osobowości prawnej, 
którym ustawa przyznaje 
zdolność prawną. Wniosko-
dawcy nie mogą wykony-
wać działalności gospodar-
czej.

     Projekty grantowe 
– Zachowanie 
dziedzictwa 
lokalnego

Planowana pula środków: 
300 000 zł
Wysokość wsparcia: 
5 000 – 30 000 zł
Poziom dofinansowania: 
do 100% kosztów 
kwalifikowalnych
Forma dotacji: refundacja
Dla kogo: osoby � zyczne, 
osoby prawne, jednostki or-
ganizacyjne nieposiadające 
osobowości prawnej, któ-
rym ustawa przyznaje zdol-
ność prawną. Wnioskodaw-
cy nie mogą wykonywać 
działalności gospodarczej.

Grupy defaworyzowane

Preferowane kody PKD

Na potrzeby przygotowywania ,,Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społecz-
ność Partnerstwa Dobra Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020 (z perspektywą do 2023)” przeprowadzono na terenie wszystkich gmin ankiety 
badania opinii mieszkańców oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami Powiato-
wych Urzędów Pracy oraz Ośrodków Pomocy Społecznej. Przeglądy dostępnych danych pozwoliły 
wyodrębnić grupy szczególnie defaworyzowane w dostępie do rynku pracy. 

Są to następujące grupy: 
1. Osoby długotrwale bezrobotne;
2. Osoby o niskich kwali� kacjach zawodowych;
3. Kobiety powracające na lokalny rynek pracy;
4.  Osoby z grupy 45+ zwolnione przez poprzedniego pracodawcę 

i poszukujące zatrudnienia;
5. Młodzież po zakończeniu nauki;
6. Niepełnosprawni.

W ramach Kryterium ,,Zaspokajanie potrzeb grup defaworyzowanych”: 
•  w zakresie ,,Podejmowania działalności gospodarczej” osoba należąca do grupy defaworyzowa-

nej, która podejmuje działalność gospodarczą, otrzymuje 
2 dodatkowe punkty;

•   w zakresie ,,Rozwijania działalności gospodarczej” jeżeli:
-  operacja przewiduje utworzenie przynajmniej dwóch miejsc pracy dla osób z grup defaworyzo-

wanych otrzymuje 3 dodatkowe punkty;
-  operacja przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy dla osoby z  grupy defaworyzowanej 

otrzymuje 2 dodatkowe punkty.

W  ramach Przedsięwzięcia II: Wsparcie tworzenia 
nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy” 
preferowane będą te operacje, które wpisują się w  za-
kres wsparcia wskazany podczas konsultacji społecz-
nych jako priorytetowy: 

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą, do 
której stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o  swobodzie działalności gospodarczej – 70% kosztów 
kwali� kowalnych pod warunkiem, że główny zakres ich 
działalności (który będą chcieli rozwijać, dzięki otrzyma-
niu do� nansowania) będzie przynależeć do następujące-
go PKD wg klasy� kacji z 2007 roku:

GODZINY PRACY BIURA 
poniedziałek - piątek: 7.45 - 15.45

Biuro LGD Dobra Widawa umożliwia skorzystanie z  bezpłatnego doradztwa 
bene� cjentom zainteresowanym składaniem wniosków po wcześniejszym 
zgłoszeniu się telefonicznym bądź e-mailowym.
Osoby wcześniej zapisane będą obsługiwane w pierwszej kolejności.

KONTAKT:

ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica
tel./fax 71 314 32 01; 

e-mail: biuro@dobrawidawa.pl
Rachunek bankowy stowarzyszenia 

nr 78 9584 0008 2006 0601 7378 0001

Zespół redakcyjny 
Biuro LGD 

Dobra Widawa 
w składzie: 

Aleksandra Borówka, Agnieszka 
Kasina, Marta Kaszuba, 
Małgorzata Oleniecka, 

Joanna Praska;
 

Czasopismo „Między Dobrą a Wi-
dawą” powstało we współpracy 
z Gminami, Instytucjami i Stowa-
rzyszeniami należącymi do Part-
nerstwa Dobra Widawa.
Miejsca wydania: Oleśnica

Więcej informacji na temat naborów i dokumentacji aplikacyjnej znajdą Państwo na stronie www.dobrawidawa.pl

Zapraszamy na bezpłatne doradztwo w  biurze Stowarzyszenia oraz szkolenia dotyczące warunków przyznania pomocy 
i przygotowywania wymaganej dokumentacji.

Zachęcamy także do zapisania się do naszego newslettera, dzięki któremu dotrą do Państwa szczegółowe informacje o  naborach 
wniosków i planowanych szkoleniach.

Sekcja 
PKD Symbol Nazwa

H 49.39.Z Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasy� kowany
H 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy
P 85.10.Z Wychowanie przedszkolne
Q 86.21.Z Praktyka lekarska ogólna
Q 86.22.Z Praktyka lekarska specjalistyczna
Q 86.23.Z Praktyka lekarska dentystyczna
Q 86.90.A Działalność � zjoterapeutyczna
Q 87.10.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską

Q 87.30.Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych

Q 87.90.Z Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem

Q 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku 
i osób niepełnosprawnych

Q 88.91.Z Opieka dzienna nad dziećmi



Między Dobrą a Widawą 03

Kryteria wyboru operacji
Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia I. „Dobra Widawa” – miejsce atrakcyjnego i smacznego wypoczynku

Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD), tj. wykorzystu-
jące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. kryterium, informacje dotyczące innowacyjności operacji muszą 
być zamieszczone równocześnie w:
części wniosku dot. opisu operacji,
punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru,
dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
w:
części wniosku dot. opisu ope-
racji,
punkcie uzasadniającym zgod-
ności operacji z celami LSR i kry-
teriami wyboru, dokumencie 
„Innowacyjność projektu”.

Informacje dotyczące innowa-
cyjności operacji podane we 
wniosku i załącznikach muszą 
być tożsame z  informacjami 
zawartymi w dokumencie pt.: 
„Innowacyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której 
realizowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

PDG
RDG

Tworzenie nowych
miejsc pracy

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc pracy niż zakładane w LSR minimum.
Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 etatu średnio-
rocznie oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) pełnego zakresu składek z tytułu umo-
wy o pracę (dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym wymiarze pełnego etatu - aby 
przyznano punkt należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.
(Dotyczy operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej)

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż
zakłada minimum 3

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach
(szczególnie w  biznesplanie 
operacji)

Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż
zakłada minimum 1

Tworzy tyle miejsc pracy, ile
zakłada minimum 0

wszystkie

Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie środowiska 

lub klimatu

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska 
lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w których zaplanowane są prace budowla-
ne, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup wyposażenia, preferowane jest zastosowanie 
bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na śro-
dowisko planowanej inwestycji. W przypadku operacji miękkich, czyli projektów składanych w ramach 
operacji grantowych, zakładających m.in.: realizację projektów szkoleniowych, doradczych edukacyj-
nych itp. preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony środowiska (w tym 
lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub kli-
matu 1

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikachNie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 

klimatu 0

NI Obszar realizacji

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które realizowane będą na obsza-
rze miejscowości do 5 tys. mieszkańców (Weryfikacji podlega stan liczebny mieszkańców danej miejsco-
wości na podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie wcześniej niż miesiąc przed terminem 
złożenia wniosku)

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 
5 tys. mieszkańców 1 Kryterium weryfikowane na 

podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikachOperacja realizowana w całości lub w części na obszarze miej-

scowości powyżej 5 tys. mieszkańców 0

wszystkie Powiązanie z innymi 
projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez inne podmioty, 
w szczególności w ramach RLKSu,
podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju lo-
kalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy ustawy 
z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej.

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej dwoma kom-
plementarnymi projektami innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powin-
na być udokumentowana umową lub deklaracją współpra-
cy, ww. dokumenty powinny zawierać minimum oznacze-
nie stron, zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub 
deklaracja współpracy powinna być sporządzona w formie 
pisemnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do 
reprezentacji stron.)

2

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementar-
nym projektem innego podmiotu, podmiot ten musi repre-
zentować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna 
być udokumentowana umową lub deklaracją współpracy, 
ww. dokumenty powinny zawierać minimum oznaczenie 
stron, zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklara-
cja współpracy powinna być sporządzona w formie pisemnej 
i zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji 
stron.)

1

Bez powiązań 0

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),
historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej 
dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, histo-
rycznego oraz przyrodniczego

2

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz 
przyrodniczego

1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymie-
nionych potencjałów 0

wszystkie Promocja LGD
Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. zawierające narzędzia, które zakładają promocję 
LGD, zaplanowane przez Wnioskodawcę i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opisu operacji oraz 
w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w zesta-
wieniu rzeczowo-finansowym i opisie operacji (np. ulotka, 
strona internetowa), które przyczyni się do promocji LGD

1 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikachProjekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych lub 

planuje promocję LGD bezkosztowo 0

wszystkie Powiązanie z ofertą 
turystyczną obszaru

Preferuje operacje, w przypadku których Wnioskodawcy przedstawią dokument potwierdzający, że 
rozwijana w związku z realizacją operacji oferta usług i infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i około-
turystycznej będzie związana z istniejącą na obszarze ofertą turystyczną

Operacja włączy się w istniejącą na obszarze ofertę turystyczną 2 Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Operacja nie włączy się w istniejącą na obszarze ofertę tury-
styczną 0

RDG

Okres prowadzenia 
działalności 

gospodarczej na 
obszarze wiejskim 
objętym LSR przez 

podmiot prowadzący 
działalność 

gospodarczą lub jego 
oddział

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR przez podmioty prowadzące działal-
ność gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok.
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wiejskim objętym LSR ustala się 
w oparciu informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w Centralnej Ewidencji i Informacji Go-
spodarczej, tj. biorąc pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze zarejestrowana jest odpowiednio: sie-
dziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany 
podmiot lub jego oddział na terenie wiejskim objętym LSR 
wynosi więcej niż 2 lata

2

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i załącznikach

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany 
podmiot lub jego oddział na terenie wiejskim objętym LSR 
wynosi od 1 do 2 lat

1

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez oddział 
danego podmiotu, na terenie wiejskim objętym LSR wynosi 
mniej niż 1 rok

0

wszystkie

Doradztwo 
w siedzibie LGD*

(kryterium nie 
dotyczy operacji 

realizowanych przez 
LGD)

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami biura 
LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem do-
radztwa”.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:
Wnioskodawcy, lub
w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób 
reprezentujących dany podmiot.

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnio-
skodawcę z pracownikami biura 1

Kryterium weryfikowane na 
podstawie informacji zawartych 
we wniosku i rejestrze doradz-
twa

Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez 
Wnioskodawcę z pracownikami biura 0

wszystkie

Kompletność, 
spójność 

i przejrzystość 
wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny i przej-
rzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wykluczają się 
nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożo-
ne, załączniki przedstawione w sposób kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. kryterium, wniosek musi być kompletny, spójny i przejrzysty 
w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2

Kryterium weryfikowane na 
podstawie złożonych dokumen-
tów

Wniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt.
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt.
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, w tym związane z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 14 pkt.
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla projektów realizowanych przez podmioty spoza sektora finansów publicznych, z wyłączeniem związanych z rozwojem niekomercyjnej infrastruktury: 13 pkt.
Minimalna liczba punktów (konieczna do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej): 5 pkt.

Dla operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 16 pkt. minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5pkt.

Dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej: Maksymalna liczba punktów 18 pkt. minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.
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Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcia II. Wsparcie tworzenia nowych miejsc pracy na obszarze „Dobrej Widawy”
Operacje Kryterium Opis Zasady punktacji Punkty Sposób weryfikacji

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD), tj. wy-
korzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod
(Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. kryterium informacje dotyczące innowacyjności operacji 
muszą być zamieszczone równocześnie w:
•	 części wniosku dot. opisu operacji, 
•	 punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru, 
•	 dokumencie „Innowacyjność projektu”.)

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych w:
•	 części wniosku dot. opisu operacji,
•	  punkcie uzasadniającym zgodności 

operacji z celami LSR i kryteriami wy-
boru, 

•	 dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i załączni-
kach muszą być tożsame z informacjami 
zawartymi w dokumencie pt.: „Innowa-
cyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której reali-
zowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

PDG
RDG

Tworzenie nowych
miejsc pracy

Preferuje operacje, które utworzą większą liczbę miejsc
pracy niż zakładane w LSR minimum. 
Przez stworzenie miejsca pracy rozumie się zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze 1 eta-
tu  średniorocznie  oraz odprowadzanie od zatrudnionego (zatrudnionych) pełnego zakresu 
składek z tytułu umowy o pracę (dopuszcza się możliwość zatrudnienia kilku osób w łącznym 
wymiarze pełnego etatu - aby przyznano punkt należy w sumie stworzyć 1 etat średniorocznie.)
(Dotyczy operacji  z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej )

Tworzy 2 miejsca pracy więcej niż zakłada minimum 3
Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach
(szczególnie  w biznesplanie operacji)

Tworzy 1 miejsce pracy więcej niż zakłada minimum 1

Tworzy tyle miejsc pracy, ile zakłada minimum 0

PDG

Zaspokojenie 
potrzeb grup 

defaworyzowanych 
na rynku pracy

Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej realizowana jest przez przed-
stawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych na lokalnym rynku pracy, pla-
nuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji 
operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup defa-
woryzowanych

Operacja jest realizowana przez przedstawiciela grup defawory-
zowanych i  tworzy minimum 1 miejsce pracy dla przedstawicie-
la z grup defaworyzowanych

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach
(szczególnie  w biznesplanie operacji)

Operacja  jest realizowana przez przedstawiciela grup defawory-
zowanych lub operacja planuje utworzenie przynajmniej jedne-
go miejsca pracy dla przedstawiciela z grup defaworyzowanych

1

Operacja nie jest realizowana przez przedstawiciela grup defa-
woryzowanych  i nie tworzy miejsce pracy dla przedstawiciela z 
grup defaworyzowanych

0

RDG

Zaspokojenie 
potrzeb grup 

defaworyzo-wanych 
na rynku pracy

Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej 
jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji operacji i zachowania jej trwało-
ści zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych

Operacja przewiduje utworzenie przynajmniej dwóch miejsc 
pracy dla osób z grup defaworyzowanych 3

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach
(szczególnie  w biznesplanie operacji)

Operacja przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy dla oso-
by z grup defaworyzowanych 1

Operacja nie przewiduje utworzenia miejsca pracy dla osoby z 
grup defaworyzowanych 0

PDG
RDG

Rozwijany zakres 
usług

Preferuje operacje, które w ramach  podejmowania działalności gospodarczej oraz rozwijania 
działalności gospodarczej jako główne PKD działalności wskazały PKD zgodne z preferowanym 
zakresem wskazanym w LSR

Operacja planuje rozwijanie usług wskazanych jako prioryteto-
we w LSR 2 Kryterium weryfikowane na podstawie 

informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach
(szczególnie  w biznesplanie operacji)

Operacja planuje rozwijanie innych usług niż te wskazane jako 
priorytetowe w LSR 0

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),
historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione 
etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej 
dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycz-
nego oraz przyrodniczego

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz 
przyrodniczego

1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienio-
nych potencjałów 0

wszystkie  Promocja LGD
Preferuje operacje, mające wpływ na promocje LGD, tj. zawierające narzędzia, które zakładają 
promocję LGD, zaplanowane przez Wnioskodawcę  i ujęte we wniosku, w części dotyczącej opi-
su operacji oraz w zestawieniu rzeczowo-finansowym

Projekt ma zaplanowane narzędzia promocji ujęte w zestawie-
niu rzeczowo-finansowym i opisie operacji (np. ulotka, strona 
internetowa), które  przyczyni się do promocji LGD

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikachProjekt nie ma zaplanowanych narzędzi promocyjnych lub pla-

nuje promocję LGD bezkosztowo 0

RDG

Okres prowadzenia 
działalności gospo-
darczej na obszarze 

wiejskim objętym 
LSR przez podmiot 
prowadzący działal-
ność gospodarczą 

lub jego oddział

Preferuje operacje realizowane na obszarze wiejskim objętym LSR przez podmioty prowadzące 
działalność gospodarczą lub jej oddziały minimum 1 rok.
Długość okresu prowadzenia działalności gospodarczej na terenie wiejskim objętym LSR ustala 
się w oparciu informacje zawarte w rejestrze przedsiębiorców lub w Centralnej Ewidencji i Infor-
macji Gospodarczej, tj. biorąc pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze zarejestrowana jest 
odpowiednio: siedziba, oddział lub miejsce prowadzenia działalności.

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany pod-
miot lub jego oddział na terenie wiejskim objętym LSR wynosi 
więcej niż 2 lata 

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i za-
łącznikach

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez dany pod-
miot lub jego oddział na terenie wiejskim objętym LSR wynosi 
od 1 do 2 lat 

1

Okres prowadzenia działalności gospodarczej przez oddział da-
nego podmiotu, na terenie wiejskim objętym LSR wynosi mniej 
niż 1 rok

0

wszystkie Doradztwo w siedzi-
bie LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami 
biura LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regu-
laminem doradztwa”.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:
Wnioskodawcy, lub
w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 
– osób   reprezentujących dany podmiot.

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnio-
skodawcę z pracownikami biura 1

Kryterium weryfikowane na podstawie in-
formacji zawartych we wniosku i rejestrze 
doradztwa Operacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez 

Wnioskodawcę z pracownikami biura 0

wszystkie
Kompletność, spój-
ność i przejrzystość 

wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny 
i przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie 
wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, do-
kumenty zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. kryterium, wniosek musi być kompletny, spójny i przej-
rzysty w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2
Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentówWniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów dla projektów z zakresu podejmowania działalności gospodarczej 15, minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5 pkt.
Maksymalna liczba punktów  dla projektów z zakresu rozwoju działalności gospodarczej 18 minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 5pkt.

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie III. Rekreacja „Dobrej Widawy”.
Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Punkty Sposób weryfikacji

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD), tj. wyko-
rzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub nowych metod
Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. kryterium, informacje dotyczące innowacyjności operacji mu-
szą być zamieszczone równocześnie w:
•	 części wniosku dot. opisu operacji, 
•	 punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru, 
•	 dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku w części 
dotyczącej opisu operacji i załącznikach do 
wniosku.  w:
•	 części wniosku dot. opisu operacji,
•	 punkcie uzasadniającym zgodności ope-
racji z celami LSR i kryteriami wyboru, 
•	 dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Informacje dotyczące innowacyjności ope-
racji podane we wniosku i załącznikach 
muszą być tożsame z informacjami zawar-
tymi w dokumencie pt.: „Innowacyjność 
projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której rea-
lizowany będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

wszystkie

Zastosowanie 
rozwiązań sprzy-
jających ochronie 

środowiska lub 
klimatu

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające ochronie środo-
wiska lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w których zaplanowane są prace 
budowlane, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub zakup wyposażenia, preferowane jest 
zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów lub technologii czy przeprowadzenie oceny od-
działywania na środowisko planowanej inwestycji. W  przypadku operacji miękkich, czyli projektów 
składanych w ramach operacji grantowych,  zakładających m.in.: realizację projektów szkoleniowe, 
doradczych edukacyjnych, itp. preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę 
ochrony środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze ) czy przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub kli-
matu 1

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub 
klimatu 0

NI Obszar realizacji

Preferuje operacje z zakresu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, które realizowane będą na 
obszarze miejscowości do 5 tys. mieszkańców (Weryfikacji podlega stan liczebny mieszkańców da-
nej miejscowości na podstawie zaświadczenia wystawionego w gminie nie wcześniej niż miesiąc 
przed terminem złożenia wniosku.)

Operacja realizowana wyłącznie na obszarze miejscowości do 
5 tys. mieszkańców 1

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikachOperacja realizowana w całości lub w części na obszarze miej-

scowości powyżej 5 tys. mieszkańców 0
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Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Punkty Sposób weryfikacji

wszystkie Powiązanie z inny-
mi projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez inne podmio-
ty, w szczególności w ramach RLKSu, podmioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnio-
skodawca

* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkursu na wybór strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f) wydanym w oparciu o przepisy 
ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem społeczności lokalnej.

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej dwoma kom-
plementarnymi projektami innego podmiotu, podmiot ten 
musi reprezentować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powin-
na być udokumentowana umową lub deklaracją współpracy, 
ww. dokumenty powinny zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklaracja współ-
pracy powinna być sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementar-
nym projektem innego podmiotu, podmiot ten musi reprezen-
tować także inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powin-
na być udokumentowana umową lub deklaracją współpracy, 
ww. dokumenty powinny zawierać minimum oznaczenie stron, 
zakres i czas trwania współpracy. Umowa lub deklaracja współ-
pracy  powinna być sporządzona w formie pisemnej i zostać 
podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

1

Bez powiązań 0

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
•	 kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),
•	 historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
•	  przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary chronione 

etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej 
dwóch ze wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historyczne-
go oraz przyrodniczego

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze 
wskazanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz 
przyrodniczego

1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienio-
nych potencjałów 0

wszystkie Wielkość wkładu 
własnego

Preferuje operacje, które starać się będą o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na niższym 
poziomie procentowym wsparcia niż przewidziany dla danego wnioskodawcy  realizującego ope-
racje  w przepisach prawa .
(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest możliwe w wysokości 100% 
kosztów kwalifikowalnych. Preferować należy wnioskodawców, którzy starać się będą o mniejszy 
procent dofinansowania projektów).

Wnioskodawca zapewni wkład własny finansowy, czyli będzie 
wnioskował o niższy poziom procentowy dofinansowania niż 
określony w przepisach prawa

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Wnioskodawca starać się będzie o maksymalne dofinansowa-
nie 0

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pracownikami 
biura LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regula-
minem doradztwa”.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:
Wnioskodawcy, lub w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających oso-
bowości prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot.

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnio-
skodawcę z pracownikami biura 1 Kryterium weryfikowane na podstawie in-

formacji zawartych we wniosku i rejestrze 
doradztwaOperacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez 

Wnioskodawcę z pracownikami biura 0

wszystkie
Kompletność, spój-
ność i przejrzystość 

wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób spójny i 
przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach są spójne, nie wy-
kluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupełniają się wzajemnie, dokumenty 
zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. kryterium, wniosek musi być kompletny, spójny i przejrzy-
sty w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2
Kryterium weryfikowane na podstawie zło-
żonych dokumentówWniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba  punktów dla projektów spoza sektora finansów publicznych 11, minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.

Maksymalna liczba punktów dla podmiotów z sektora finansów publicznych 12, minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej  4 pkt.

Kryteria wyboru operacji dla Przedsięwzięcie VI. „Dobra Widawa” nasze dziedzictwo i tożsamość
Operacje Kryterium Opis Zasady pkt. Punkty Sposób weryfikacji

wszystkie Aktywizacja 
mieszkańców

Preferuje operacje, które aktywizują większą liczbę mieszkańców
(Przez aktywizację rozumie się udział w działaniach zaplanowanych przez wnioskodaw-
cę, takich jak szkolenia, warsztaty, imprezy, wydarzenia artystyczne itp.)

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 40 mieszkań-
ców z co najmniej 2 miejscowości 2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

W ramach operacji zaktywizowanych zostanie przynajmniej 20 mieszkań-
ców z 1 miejscowości 1

Operacja zakłada aktywizację mniej niż 20 osób 0

wszystkie Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego strategią (LGD) 
tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowania zasobów, rozwiązań lub no-
wych metod
(Uwaga! Aby otrzymać punkty w ww. kryterium, informacje dotyczące innowacyjności 
operacji muszą być zamieszczone równocześnie w:
części wniosku dot. opisu operacji, 
punkcie uzasadniającym zgodności operacji z celami LSR i kryteriami wyboru, 
dokumencie „Innowacyjność projektu”.)

Ma charakter innowacyjny w skali całego obszaru 2
Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych w:
•	 części wniosku dot. opisu operacji,
•	  punkcie uzasadniającym zgodności ope-

racji z celami LSR i kryteriami wyboru, 
•	  dokumencie „Innowacyjność projektu”.

Informacje dotyczące innowacyjności 
operacji podane we wniosku i załączni-
kach muszą być tożsame z informacjami 
zawartymi w dokumencie
pt.: „Innowacyjność projektu”.

Ma charakter innowacyjny w skali gminy, na terenie której realizowany 
będzie projekt 1

Nie ma charakteru innowacyjnego 0

wszystkie

Zastosowanie 
rozwiązań 

sprzyjających 
ochronie 

środowiska lub 
klimatu

Preferuje operacje, podczas których zastosowane zostaną rozwiązania sprzyjające 
ochronie środowiska lub klimatu. W przypadku operacji inwestycyjnych, tj. takich, w któ-
rych  zaplanowane są prace budowlane, zakup sprzętu trwale związanego z gruntem lub 
zakup wyposażenia, preferowane jest zastosowanie bardziej ekologicznych materiałów 
lub technologii czy przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko planowanej in-
westycji. W  przypadku operacji miękkich, czyli projektów składanych w ramach operacji 
grantowych,  zakładających m.in.: realizację projektów szkoleniowe, doradczych eduka-
cyjnych, itp.  preferowane będą projekty przybliżające uczestnikom tematykę ochrony 
środowiska (w tym lokalne zasoby przyrodnicze) czy przeciwdziałania zmianom klimatu.

Stosuje rozwiązania sprzyjające ochronie środowiska lub klimatu 1

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Nie stosuje rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska lub klimatu 0

wszystkie Powiązanie  
z innymi projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizowanymi przez 
inne podmioty, w szczególności w ramach RLKSu, podmioty te muszą reprezentować  
inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkursu na wybór stra-
tegii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” (§ 4 ust. 1 pkt 1 lit. f) wydanym 
w oparciu o przepisy ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem spo-
łeczności lokalnej. 

Realizacja operacji powiązana jest z co najmniej dwoma komplementarny-
mi projektami innego podmiotu, podmiot ten musi reprezentować także 
inny sektor niż Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udoku-
mentowana umową lub deklaracją współpracy, ww. dokumenty powinny 
zawierać minimum oznaczenie stron, zakres i czas trwania współpracy. 
Umowa lub deklaracja współpracy  powinna być sporządzona w formie pi-
semnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Realizacja operacji powiązana jest z jednym komplementarnym projektem 
innego podmiotu, podmiot ten musi reprezentować także inny sektor niż 
Wnioskodawca.
(Poprzez powiązanie rozumie się współpracę, która powinna być udoku-
mentowana umową lub deklaracją współpracy, ww. dokumenty powinny 
zawierać minimum oznaczenie stron, zakres i czas trwania współpracy. 
Umowa lub deklaracja współpracy  powinna być sporządzona w formie pi-
semnej i zostać podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji stron.)

1

Bez powiązań 0

wszystkie Wykorzystanie 
lokalnych zasobów

Preferuje operacje, które zachowują lub bazują na lokalnym potencjale:
kulturalnym (np. tradycje i obrzędy, legendy, tradycyjne zawody, zespoły ludowe),
historycznym (np. zabytki, fakty i przekazy historyczne),
przyrodniczym (charakterystyczna dla obszaru flora i fauna, w tym gatunki i obszary 
chronione etc.)

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu przynajmniej dwóch ze wska-
zanych potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego 2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Realizacja projektu bazuje lub służy zachowaniu jednego ze wskazanych 
potencjałów, tj. kulturalnego, historycznego oraz przyrodniczego 1

Realizacja projektu nie służy zachowaniu żadnego z wymienionych poten-
cjałów 0

wszystkie Wielkość wkładu 
własnego

Preferuje operacje, które starać się będą o dofinansowanie kosztów kwalifikowanych na 
niższym poziomie procentowym wsparcia niż przewidziany dla danego wnioskodawcy 
realizującego operacje w przepisach prawa .
(W ramach projektów grantowych maksymalne dofinansowanie jest możliwe w wysoko-
ści 100% kosztów kwalifikowalnych. Preferować należy wnioskodawców, którzy starać 
się będą o mniejszy procent dofinansowania projektów).

Wnioskodawca zapewni wkład własny finansowy, czyli będzie wnioskował 
o niższy poziom procentowy dofinansowania niż określony w przepisach 
prawa

1 Kryterium weryfikowane na podstawie 
informacji zawartych we wniosku i załącz-
nikach

Wnioskodawca starać się będzie o maksymalne dofinansowanie 0

wszystkie Doradztwo w 
siedzibie LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z pra-
cownikami biura LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego doradztwa w siedzibie LGD 
zgodnie z „Regulaminem doradztwa”.
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:
Wnioskodawcy, lub w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiada-
jących osobowości prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot.

Operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę z 
pracownikami biura 1 Kryterium weryfikowane na podstawie in-

formacji zawartych we wniosku i rejestrze 
doradztwaOperacje, które nie zostały skonsultowane osobiście przez Wnioskodawcę 

z pracownikami biura 0

wszystkie

Kompletność, 
spójność i 

przejrzystość 
wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygotowany w sposób 
spójny i przejrzysty, tj. opisy w poszczególnych częściach wniosku oraz w załącznikach 
są spójne, nie wykluczają się nawzajem, zawierają treści, które są powiązane i uzupeł-
niają się wzajemnie, dokumenty zostały ułożone, załączniki przedstawione w sposób 
kompletny.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. kryterium, wniosek musi być kompletny, spój-
ny i przejrzysty w dniu składania wniosku do LGD.

Wniosek jest kompletny, spójny i przejrzysty 2

Kryterium weryfikowane na podstawie 
złożonych dokumentów

Wniosek jest spójny 1

Wniosek nie jest spójny 0

Maksymalna liczba punktów – 13 pkt, minimum do osiągnięcia, aby operacja znalazła się na liście rankingowej 4 pkt.
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Główne cele konkursu:
•  promowanie i odkrywanie ciekawych, pięknych 

architektonicznie 
lub przyrodniczo miejsc z rejonu 
Partnerstwa Dobra Widawa;

•  budowanie poczucia więzi z regionem i tradycjami;
•  poznanie i propagowanie działań LGD Dobra 

Widawa;
•  budowanie poprawnych relacji 

międzypokoleniowych w trakcie wykonywania 
zadań konkursowych.

Laureaci konkursu „MOJA WIOSKA PIĘKNA I ZIELONA”
Lp. Nazwisko i imię ucznia Klasa Nazwa szkoły

Gmina Dobroszyce
1. Iwanicka Julia VII Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
2. Cielecka Maja VII Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach

Gmina Dziadowa Kłoda
1. Berka Alicja I Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie
2. Wieczorek Maja I Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie
3. Wojewódzka Lena III Szkoła Podstawowa w Miłowicach
4. Szewczyk Antonina III Szkoła Podstawowa w Miłowicach
5. Bedka Klaudia I Szkoła Podstawowa w Miłowicach
6. Jeziorna Karolina I Szkoła Podstawowa w Miłowicach
7. Kłobutowska Natalia VII Szkoła Podstawowa w Miłowicach
8. Baraniak Julia VII Szkoła Podstawowa w Miłowicach

Gmina Międzybórz
1. Pilarska Nikola VII Szkoła Podstawowa im. J. Badury w Międzyborzu
2. Kowalczyk Emilia VII Szkoła Podstawowa im. J. Badury w Międzyborzu
3. Ługowska Martyna VII Szkoła Podstawowaim. J. Badury w Międzyborzu

Gmina Syców
1. Pudłowski Szymon I Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sycowie
2. Pudłowski Mateusz III Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sycowie
3. Pudłowski Łukasz IV Szkoła Podstawowa nr 2 im. M. Konopnickiej w Sycowie

Gmina Oleśnica
1. Sieruga Bartłomiej I Szkoła Podstawowa w Sokołowicach
2. Szczęch Szymon I Szkoła Podstawowa w Sokołowicach
3. Rajkiewicz Szymon VI Szkoła Podstawowa we Wszechświętem
4. Drozd Julia II Szkoła Podstawowa w Smolnej
5. Wargulec Nikola II Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
6. Kępa Igor II Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
7. Hreczuch Gracjan II Szkoła Podstawowa w Ligocie Małej
8. Wielichowska Martyna III Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
9. Raczkowska Jowita VI Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej

10. Pytel Julia VII Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
11. Darczuk Kajetan VI Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej
12. Kasina Bartosz VI Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej

Gmina Wilków
1. Sulikowska Marcelina V Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu
2. Kasztelan Zuzanna V Publiczna Szkoła Podstawowa w Bukowiu

Jury konkursu:
• p. Małgorzata Lenart
• p. Anna Pękalska
• p. Małgorzata Puszczyńska
• p. Marta Lejman-Trzcińska

Do udziału w nim zaprosili-
śmy wszystkich uczniów szkół 
podstawowych z  wszyst-
kich 10 gmin, które należą do 
Partnerstwa Dobra Widawa. 
Przedmiotem konkursu było 
stworzenie pracy, której głów-
nym tematem było piękno ro-
dzimej miejscowości i otacza-
jącej jej przyrody.

W  konkursie wzięło udział 
ponad 100 uczniów reprezen-
tujących szkoły podstawowe 
z  naszego Partnerstwa. Na 

ręce organizatorów oddano 
prace wykonane rozmaity-
mi, często innowacyjnymi 
technikami plastycznymi 
z  wykorzystaniem różnych 
materiałów. Wszystkie prace 
wzbudziły zachwyt organi-
zatorów, a  ich autorzy zasłu-
gują na pochwałę i  uznanie. 
Wyłonienie zwycięzców było 
bardzo trudne, więc jury zde-
cydowało nagrodzić prace 
odznaczające się szczególną 

pomysłowością. Podczas oce-
ny uwagę zwracano na poziom 
aktywności twórczej oraz 
umiejętność łączenia ze sobą 
różnych technik, oryginalne 
ujęcie tematu, formę i  ilość 
włożonej pracy.

W  dwóch kategoriach wie-
kowych (klasy I-III oraz IV-VII) 
udało się wyłonić 89 zakwa-
li� kowanych do kolejnego 
etapu prac, a spośród nich 63 
najlepsze prace. Z  pełną listą 
zwycięzców można zapoznać 

się na stronach internetowych 
SP w  Ligocie Polskiej oraz 
LGD Dobra Widawa.

Ceremonia wręczenia na-
gród odbyła się w sali gimna-
stycznej Szkoły Podstawowej 
w  Ligocie Polskiej. Sala gim-
nastyczna stała się również 
galerią prac, ponieważ przy-
gotowano tu wystawę 89 za-
kwali� kowanych do konkur-
su oraz nagrodzonych prac. 
Laureaci konkursu otrzymali 

 Osoby zaangażowane 
w realizację konkursu: 

p. Magdalena Kryłat, 
p. Marta Lejman-Trzcińska, 

p. Małgorzata Puszczyńska, 
p. Anna Pękalska, 

p. Bronisława Mela, 
p. Małgorzata Lenart, 

p. Katarzyna Drabczyńska, 
p. Agnieszka Kasina, 

p. Witold Fuchs, 
p. Hanna Jaremków

„MOJA WIOSKA PIĘKNA I ZIELONA”

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa oraz Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej zorganizowały 
Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny dla klas I-VII pt.: „MOJA WIOSKA PIĘKNA I ZIELONA”.

Konkurs sfi nansowany został przez LGD Dobra Widawa w ramach EFROW działania 19.4. Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji PROW 2014-2020.

jako nagrody piękne książki, 
a  wszyscy uczestnicy pa-
miątkowe dyplomy. Oprócz 
głównych bohaterów tego 
dnia – uczniów i ich rodziców 
– w uroczystości wzięli udział 
dyrektorzy wyróżnionych 
szkół, nauczyciele oraz przed-
stawiciele Zarządu Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Wida-
wa (współorganizatora kon-
kursu): p. Agnieszka Kasina 
(prezes), p. Witold Fuchs (wi-
ceprezes), p. Bronisława Mela 
(sekretarz), p. Katarzyna Drab-
czyńska oraz pracownicy Biu-
ra Stowarzyszenia – p. Małgo-
rzata Oleniecka i  p.  Joanna 
Praska.

Galę uświetniły występy ar-
tystyczne zespołu ludowego 
Boguszyczanie oraz uczniów 
ze SP w  Ligocie Polskiej, na-
wiązujące tematycznie do mo-
tywu przewodniego konkursu 
plastycznego.

Nad całością czuwały i galę 
prowadziły nauczycielki SP 
w  Ligocie Polskiej – p.  Han-
na Jaremków i p. Magdalena 
Kryłat.

Jeszcze raz gratulujemy 
wszystkim laureatom i  wy-
różnionym i  życzymy powo-
dzenia w następnych konkur-
sach.

Julia Chlebosz - Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej Karolina Jeziorna - Szkoła Podstawowa w Miłowicach

Kinga Wielichowska - Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej

Łukasz Pudłowski - Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Marii Konopnickiej w Sycowie

 Wernisaż konkursu
,,Moja wioska piękna 

i zielona’’ 
w Szkole Podstawowej 

w Ligocie Polskiej
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REALIZUJEMY  
PLAN  

KOMUNIKACJI

PUZZLE PROMOCYJNE
W  ramach realizacji „Planu komunikacji na rok 2017” LGD Dobra Widawa 
przygotowała puzzle promocyjne. Puzzle są wykorzystywane w trakcie imprez 
i wydarzeń na obszarze LGD. Ich celem jest zwiększenie rozpoznawalności 
LGD na obszarze jej działania i skojarzenie jej z możliwościami pozyskania 
środków w ramach PROW.
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W ramach LSR realizujemy „Plan 
komunikacji”, który zakłada m.in.: 
przeprowadzanie kampanii infor-
macyjnych, doradztwo indywi-
dualne, wydawanie czasopisma, 
szkolenia, warsztaty tematyczne. 
itp. Nasze działania kierowane są 
do potencjalnych beneficjentów 
w  szczególności przedstawicieli 
grup defaworyzowanych, przed-
siębiorców, organizacji pozarzą-
dowych i mieszkańców obszaru.

Marytna Wielichowska - Szkoła Podstawowa  
w Ligocie Polskiej

Maja Wieczorek - Zespół Szkół w Dziadowej Kłodzie Oliwia Goraj - Szkoła Podstawowa w Międzyborzu Jowita Raczkowska - Szkoła Podstawowa w Ligocie Polskiej

Nikola Olszowska - Szkoła Podstawowa  
im. J. Badury w Międzyborzu

Nikola Pilarska - Szkoła Podstawowa  
im. J. Badury w Międzyborzu

 Puzzle promocyjne cieszą się dużym zainteresowaniem 
zarówno najmłodszych jak i starszych mieszkańców  
naszego Partnerstwa

1.  Fundusze ,,Krok po kroku” – informacja 
o  tym, jak pozyskać środki na realizację 
pomysłów za pośrednictwem LGD Dobra 
Widawa;

2.  Obszar LGD Dobra Widawa – informacja 
o  możliwości pozyskania środków w  ra-
mach PROW dla mieszkańców obszaru 
LGD.

W  ramach realizacji „Planu komunikacji na 
rok 2017” LGD Dobra Widawa przygotowała 
również:
•	ulotkę informacyjną – Dzięki niniejszej ulot-

ce potencjalni beneficjenci w szczególności 
przedstawiciele grup defaworyzowanych, 
przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe 
i  mieszkańcy obszaru uzyskają ogólne in-

formacje o potencjalnych możliwoś-
ciach korzystania ze wsparcia w LSR 
2014-2020 i działaniach związanych 
z wdrażaniem LSR. Ulotka jest wrę-
czana m.in. w trakcie imprez i wy-
darzeń odbywających się na obsza-
rze LGD, dzięki czemu informacja 
o  głównych założeniach LSR zosta-
nie rozpowszechniona wśród poten-
cjalnych beneficjentów.
•	 kalendarze książkowe – obec-
nie jesteśmy w  trakcie realizacji 
kalendarzy książkowych. W  kalen-
darzu zostaną zawarte m.in. ogólne 
informacje o  potencjalnych moż-
liwościach korzystania ze wsparcia 
w ramach LSR 2014-2020.

TEMATYKA NAsZYCh PUZZLI:
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„Folklor, rękodzieło, pyszne potrawy! 
Odkryj skarby Dobrej i Widawy”

W  dniach 16-17 września 
na oleśnickim rynku odbył 
się IX Jarmark Produktu Lo-
kalnego. Wydarzenie organi-
zowane przez nasze LGD na 
stałe wpisało się już w  ka-
lendarz głównych imprez 
w mieście i jak co roku zgro-
madziło tłumy osób zaintere-
sowanych naszym lokalnym 
folklorem. Trzeci weekend 
września jest nie tylko świę-
tem lokalnych rękodzielni-
ków i  twórców. Tradycyj-
nie, równolegle do naszej 
imprezy, w  Oleśnicy odby-
ły się także Dni Europy. Jar-
mark był doskonałą okazją 
do poznania różnorodności 
i  bogactwa rękodzielniczej, 
kulinarnej oraz muzycznej 
twórczości wystawców z  te-
renu Partnerstwa Doliny Do-
brej i Widawy, a także gości 
z  zagranicy – rzemieślników 
z  miast partnerskich Oleś-
nicy - z  Chrudimia i  Polic 
nad Metuji w Czechach oraz 
francuskiego Jaunay-Clan. 
Imprezą towarzyszącą Jar-
markowi była także XIV edy-
cja „Święta Miodu i Wina”.

W tym roku dla odwiedza-
jących przygotowano sześć 
tematycznych stref. W  stre-
� e Smaków Dobrej Widawy 
goście Jarmarku mieli oka-
zję poznać lokalne produk-
ty kulinarne z  terenu LGD, 
takie jak ciasta, chleby, sery 
dojrzewające, śledzie w  ole-
ju, pierogi, wędliny, wyro-
by z  jabłek oraz wina, mio-
dy i  naturalne soki. Swoje 
potrawy i wypieki prezento-
wały również Koła Gospodyń 
Wiejskich z Chrząstawy, Do-
broszyc i  Jeszkowic. Odwie-
dzający mieli także doskona-
łą okazję spróbować czeskich 
specjałów kulinarnych oraz 
win i serów z Francji.

Strefa Skarbów Dobrej Wi-
dawy przyciągnęła wielbi-
cieli wyrobów lokalnych rę-
kodzielników. Było to także 
miejsce zajęć warsztatowych 
z zakresu wikliniarstwa, � o-
rystyki, zdobienia pierni-
ków. Dodatkowo wystaw-
cy z  Czech – z  Chrudimia 
i  Polic nad Metuij, zaprosi-
li na warsztaty pszczelarskie, 
z  zakresu kowalstwa oraz 
wybijania monet.

Dla wystawców spoza ob-
szaru Dobrej Widawy przy-
gotowano Strefę Rozmaito-
ści.

Najmłodsi uczestni-
cy imprezy mogli skorzy-
stać z  atrakcji znajdujących 
się w  Stre� e Dzieciaka, ta-
kich jak warsztaty z  upcy-
klingu odpadów, biblioteka 
w plenerze, czy przygotowa-
na przez Izbę Pamięci Gmi-
ny Oleśnica w  Boguszycach 
wystawa przedmiotów użyt-
kowych z  minionej epoki. 
Wielkim powodzeniem cie-
szyła się także ręcznie na-
pędzana karuzela, a  tak-
że wystawa rękodzieła, 
poczęstunek i  zajęcia zorga-
nizowane przez „Inspiracje” 
– Koło Gospodyń Wiejskich 
w Poniatowicach.

Strefa Art została zago-
spodarowana przez „Stowa-
rzyszenie Artystyczne MAK” 
z Oleśnicy. Przyciągnęła ona 
zainteresowanych pracami 
wykonanymi przez członków 
Stowarzyszenia oraz organi-
zowanymi przez nich war-
sztatami z ceramiki.

Mnóstwo ciekawych wyda-
rzeń przygotowano również 
w  Stre� e Relaksu. Odwie-
dzający tę strefę w  ciekawy 
sposób mogli spędzić czas 
na stanowisku grupy „Oleś-
nica Bajk Stajl”, która przy 
współpracy z  Pocztą Polską 
przygotowała wystawę zdi-
gitalizowanych znaczków ro-
werowych. Na chętnych cze-
kały wygodne leżaki oraz 
BOOKWORM – czyli mobilna 
biblioteka rowerowa. Dużym 
zainteresowaniem cieszyła 
się także giełda książki oraz 
spotkania w  ramach projek-
tu „Żywa biblioteka”.

Niewątpliwą atrakcją były 
występy zespołów folklory-
stycznych z  obszaru nasze-
go Partnerstwa. Wystąpili: 
Gajkowianie (Gmina Czerni-
ca), Wilkowianie (Gmina Wil-
ków), Kapela ze wsi Wilków 
(Gmina Wilków), Jarzębina 
z  Sokołowic (Gmina Oleśni-
ca), Wyszogrodzianie (Gmina 
Oleśnica), Świtezianie (Gmi-
na Jelcz-Laskowice), Lesz-
czynki (Gmina Dobroszyce), 
Bierutowianie Bis (Gmina 
Bierutów), Zespół tańca lu-

dowego „Długołęka” (Gmi-
na Długołęka), a  także Chór 
Stowarzyszenia Oleśnicki 
Uniwersytet Trzeciego Wie-
ku, zespół wokalny z Gminy 
Międzybórz, Chór „Oleśni-
czanie Młodzi Duchem” oraz 
Teatrzyk Retro z  Ostrowi-
ny. Ponadto w  ramach czę-
ści artystycznej odbył się po-
kaz rycerzy i  dam dworu ze 
Stowarzyszenia Rozwoju Zie-
mi Bierutowskiej im. Romka 
Kazimierskiego.

Stałym i  oczekiwanym 
przez publiczność elemen-
tem Jarmarku, którego nie 
mogło zabraknąć i  tym ra-
zem, był Rekord Lepienia 
Pierogów. W tym roku odbył 
się on po raz ósmy. Dziewię-
ciu ochotników przez półto-
rej godziny ulepiło 1374 sztu-
ki, tym samym ustanawiając 
nowy rekord.

Tradycją jest także kon-
kurs, w  ramach którego wy-
bierane są najładniejszy pro-
dukt, najpiękniejsze stoisko 
oraz najlepszy przysmak re-
gionalny. Laureatami tego-
rocznego konkursu zostali: 
Magia Lawendy Małgorza-
ta Masternak - najładniejszy 
produkt; Koło Gospodyń 
Wiejskich z  Jeszkowic - naj-
piękniejsze stoisko; Koło Go-
spodyń z  Chrząstawy - naj-
lepszy przysmak regionalny.

Serdecznie dziękujemy 
Wystawcom, Artystom oraz 
Wielbicielom kultury i  pro-
duktu lokalnego, którzy tak 
licznie przybyli na nasz Jar-
mark. Zapraszamy za rok, 
na dziesiątą, jubileuszową, 
edycję!

 Lepić pierogi 
każdy może

 Rekord lepienia 
pierogów

 Magia Lawendy 
– najładniejszy  produkt

 Występ zespołu 
Bierutowianie Bis
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Zadanie zakłada popu-
laryzację wiedzy nt. zwie-
rząt zamieszkujących okoli-
cę wsi Chwałowice i  Dębina 
poprzez montaż 100 budek 
lęgowych, 1 karmnika i  1 ka-
merki. Utworzenie EKOALEI 

oraz przeprowadzenie mię-
dzypokoleniowych warszta-
tów z edukacji ekologicznej. 
Zainteresowani mieszkań-
cy ww. miejscowości mogą 
wziąć udział m.in. w  war-
sztatach pt.: „Te co skaczą 

i  fruwają?”; „Odgłosy nocy, 
czyli w  poszukiwaniu pusz-
czyka”; warsztatach edu-
kacyjnych poświęconych 
sposobom dokarmiania, ro-
dzajom ptasiego pokarmu.

Zadanie zakłada udział gru-
py seniorów i młodzieży w cy-
klu bezpłatnych warsztatów 
rękodzielniczych oraz impre-
zach i  działaniach integracyj-
nych. Każda z  grup weźmie 
udział w sześciu warsztatach: 

ceramicznych, tkackich i  � l-
cowania. Podczas tych spot-
kań uczestnicy projektu nie 
tylko zapoznają się z  cało-
ściową technologią wytwa-
rzania produktów z  gliny, � l-
cu czy wełny, ale będą mogli 

również samodzielnie zapro-
jektować i wykonać te przed-
mioty, wykorzystując w zdob-
nictwie walory lokalnej fauny 
i  � ory, jak również elementy 
dziedzictwa kulturowego.

Zadanie przewiduje aktywi-
zację młodzieży i seniorów wsi 
Bogusławice oraz ościennych 
miejscowości poprzez udział 
w  procesie rekultywacji boi-

ska sportowego połączonej 
z edukacją młodzieży szkolno-
-gimnazjalnej (12-18 lat) wraz 
z warsztatami szkoleniowymi. 
Kolejnym działaniem w  pro-

jekcie jest postawienie tablicy 
edukacyjnej na terenie wsi Bo-
gusławice z informacją o prze-
biegu projektu i  zastosowa-
nych technologiach.

Zadanie zakłada prze-
prowadzenie inwentary-
zacji drzew sędziwych na 
wyznaczonych terenach, 
zbudowanie metodyki badań 
inwentaryzacyjnych – utwo-
rzenie Karty drzewa sędzi-
wego, opracowanie wyników 
inwentaryzacji z  wykorzysta-

niem Systemów Informacji 
Przestrzennej. W  ramach za-
dania przeprowadzone zo-
staną warsztaty edukacyj-
ne dla młodzieży i  seniorów 
dotyczące dziedzictwa przy-
rodniczo-kulturowego ob-
szaru objętego projektem. 
Podczas warsztatów nastą-

pi zapoznanie uczestników 
ze zidenty� kowanymi drze-
wami sędziwymi w  ich oto-
czeniu. Dowiedzą się oni tak-
że, jakie jest znaczenie drzew 
sędziwych zarówno w  kon-
tekście środowiskowym, jak 
i tożsamościowym.

Zadanie zakłada przepro-
wadzenie bloku szkoleń ma-
jących na celu aktywizację 
osób starszych, ich ochronę 
przed wykluczeniem społecz-
nym oraz podtrzymanie inte-

gracji społecznej, zaangażo-
wanie młodzieży w  pomoc 
osobom starszym i  niepeł-
nosprawnym. Ponadto akty-
wizację rodzin, opiekunów 
osób starszych, w tym niepeł-

nosprawnych. W  ramach za-
dania zostaną zorganizowa-
ne także międzypokoleniowe 
spotkania poszerzające wie-
dzę historyczną i  kulturową 
o regionie.

 Celem zadania jest zwięk-
szenie świadomości ekolo-
gicznej mieszkańców Miasta 
i  Gminy Syców na temat róż-
norodności świata pszczół 
poprzez przeprowadzenie 
warsztatów dla młodzieży 
z dwóch szkół podstawowych, 
seniorów Uniwersytetu III 
Wieku i  działkowców Rodzin-
nych Ogródków Działkowych. 
Każdy uczestnik warszta-

tów zdobywa praktycz-
ną wiedzę, w jaki sposób 
chronić pszczoły, m.in. two-
rząc pszczele ogródki i  kon-
struując domki i  hotele dla 
owadów. Dla młodzieży z  Li-
ceum, Technikum i  Gimna-
zjum i  chętnych mieszkań-
ców w  Sycowskim Centrum 
Kultury wyświetlony zostanie 
� lm poruszający problematy-
kę zagrożeń pszczół. Na Uni-

wersytecie III Wieku powsta-
nie projekt Bank Nasion, czyli 
miejsce, w którym każdy chęt-
ny może pozyskać i wymienić 
nasiona roślin miododajnych.

Warsztaty edukacyjne na 
temat różnorodności świa-
ta pszczół w  ramach projektu 
„Syców zapyla!”

Zadanie nr 7 podejmu-
je tematykę ważną z  punk-
tu widzenia bezpieczeństwa 
i  zdrowia seniora. Program 
szkolenia to także bogata 
oferta dla seniora, który chce 
żyć aktywnie. Podczas szko-
lenia poruszana będzie te-
matyka dotycząca aspektów 
prawnych związanych z  za-

bezpieczeniem majątku, bez-
pieczeństwa internetowego 
konta, karty. Seniorzy zdo-
będą wiedzę także w  obsza-
rze innowacyjnych rozwiązań 
ułatwiających i  chroniących 
życie: pudełko życia, alarm 
medyczny. Przejdą szkolenia 
z  zakresu obsługi Internetu. 
W ramach zadania powstanie 

Platforma Aktywnego Senio-
ra – jako forum dyskusji, edu-
kacji. Kolejnym działaniem 
w projekcie jest spacer nordic 
walking z instruktorem, pod-
czas którego uczestnicy będą 
odkrywać potencjał kulturo-
wy i walory turystyczne ob-
szaru LGD Dobra Widawa.

Zadanie nr 8 zostało zre-
alizowane jako pierwsze 
w  projekcie grantowym. 
Zadanie przewidywało ak-
tywizację społeczną miesz-

kańców gminy Dobroszyce 
i  okolic, poprzez realizację 
warsztatów artystycznych 
(muzycznych, teatralnych, 
choreograficznych) oraz 

wystawienie spektaklu 
pod nazwą „Śladami bosej 
Księżnej”.  Szerzej o  pre-
mierze spektaklu piszemy 
na stronie 12.

W  ramach pierwszego projektu grantowego wsparte zostały zadania organizacji pozarządowych na rzecz realizacji programów doradczych, edukacyjnych i  aktywizacyjnych 
dla mieszkańców obszaru, szczególnie dla młodzieży i seniorów. Rada LGD Dobra Widawa oceniająca wnioski Grantobiorców przyznała 8 grantów o łącznej wartości 198029,00 zł.
Projekt grantowy zakłada zwiększenie aktywności społecznej minimum 300 osób w  wieku od 12 – 19 lat i  200 seniorów (50+) poprzez ich udział w  działaniach aktywizacyjnych 
przeprowadzonych przez organizacje pozarządowe na obszarze LGD Dobra Widawa. Cel ten ma być osiągnięty do końca 2018 roku. Grantobiorcy są w  trakcie przeprowadzania 
różnego rodzaju działań aktywizacyjnych.

Nazwa grantobiorcy: 
Fundacja Salus Pro Publico.

Tytuł zadania: 
„Aktywizacja osób starszych i młodzieży oraz wsparcie 

w opiece osób starszych i niepełnosprawnych”

Nazwa grantobiorcy: 
Stowarzyszenie Natura 

i Człowiek oddział w Szczodrowie.

Tytuł zadania: „Syców zapyla!”

Nazwa grantobiorcy: 
Dolnośląskie Forum 

Środowiska Kulturowego Millenium.

Tytuł zadania: 
„Ręko – czyny, czyli aktywizacja społeczna seniorów 

i młodzieży na terenie gminy Długołęka”

ZADANIE NR 1

ZADANIE NR 3

ZADANIE NR 5

ZADANIE NR 7

 „Dąb Słowianin” w Dębinie - 450-letni 
dąb szypułkowy (niewątpliwie największy 
dąb objęty projektem)

 Pierwsze zajęcia w ramach projektu 
„Syców zapyla !

ZADANIE NR 2

ZADANIE NR 4

ZADANIE NR 6

ZADANIE NR 8

Projekt grantowy: Aktywna społeczność „Dobrej Widawy”

Nazwa grantobiorcy: 
„Stowarzyszenie na Rzecz 

Rozwoju i Integracji Chwałowic”.

Tytuł zadania: 
„EKOALEJA – POZNAJEMY, DBAMY, CHRONIMY. 

Międzypokoleniowa edukacja ekologiczna 
mieszkańców wsi Chwałowice i Dębina”

Nazwa grantobiorcy:
Fundacja 

Aktywne Bogusławice.

Tytuł zadania: 
Aktywizacja społeczna młodzieży i seniorów poprzez odnowę 

zielonych terenów Sołectwa Bogusławice

Nazwa grantobiorcy: 
Fundacja Rozwoju Alter Ego.

Tytuł zadania: 
Żyjmy dłużej, lepiej, bezpieczniej - praktyczne warsztaty dla aktywnego seniora

Nazwa grantobiorcy:
Fundacja Aquila.

Tytuł zadania: 
Drzewa Dobrej Widawy – dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe 

obszaru działania LGD Dobra Widawa

Nazwa grantobiorcy: 
Fundacja na rzecz 

Animacji Lokalnych „Słomkowy Melonik”.

Tytuł zadania: 
„Śladami bosej Księżnej - warsztaty artystyczne 
zakończone spektaklem teatralno-muzycznym”
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2 września 2017 r. podczas 
„Pożegnania Lata w Kamień-
cu Wrocławskim” swoje sto-
isko animacyjne miało biuro 
LGD, które reprezentowała p. 
Marta Kaszuba, asystent ds. 
wdrażania Programu Rozwo-
ju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 – 2020.

Podczas imprezy miesz-

kańcy Gminy Czernica in-
formowani byli przez pra-
cowników biura LGD, jak 
założyć i  rozwinąć dzia-
łalność gospodarczą oraz 
jak założyć stowarzyszenie 
i  ubiegać się o  wsparcie 
w  formie grantów, pozy-
skując wsparcie z PROW na 
lata 2014 – 2020.

Celem projektu współpracy 
„EKO – LGD” jest:
•  wzrost poziomu aktywności i integracji mieszkańców w związku z dzia-

łaniami z zakresu edukacji ekologicznej,
•  wzrost aktywności na rzecz utrzymania czystości i  porządku na tere-

nach zamieszkałych,
•  wymianę informacji na temat systemu segregacji odpadów i zagrożeń 

związanych ze spalaniem odpadów w przydomowych kotłowniach oraz 
składowania odpadów na terenach do tego nieprzeznaczonych.

 Spotkanie 
partnerów projektu 
EKO LGD w Ziębicach

 Spotkanie 
partnerów projektu 
EKO LGD w Oleśnicy

 Doradztwo podczas 
„Pożegnania Lata” 

w Kamieńcu Wrocławskim

Doradztwo podczas Dożynek Gminy Wilków

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności lo-
kalnych, Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa or-
ganizowała podczas imprez punkty porad, w których 
prowadzona była działalność animacyjna. Jej celem 
było zachęcenie do podejmowania współpracy przez 
różne podmioty działające na obszarze naszej LGD na 
rzecz wspólnej realizacji „Strategii Rozwoju Lokalnego 
Kierowanego przez Społeczność Partnerstwa Dobra 
Widawa w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiej-
skich na lata 2014 – 2020 (z perspektywą do 2023)”.

Pracownicy biura Stowarzyszenia LGD oraz człon-
kowie Zarządu Stowarzyszenia prowadzili rozmowy 
informacyjno-konsultacyjne z  mieszkańcami Part-

nerstwa. Informowali potencjalnych benefi cjentów 
o  środkach UE w  ramach PROW na lata 2014-2020 
oraz zasadach pozyskiwania i  otrzymania środków 
z Unii Europejskiej.

Informowali również, jak założyć i  rozwinąć dzia-
łalność gospodarczą oraz jak założyć stowarzyszenie 
i ubiegać się o wsparcie w formie grantów, pozyskując 
wsparcie z PROW na lata 2014 – 2020.

Mamy nadzieję, że efektem naszych działań bę-
dzie zainspirowanie i  włączanie do wspólnej rea-
lizacji przedsięwzięć osób indywidualnych, pod-
miotów i  stowarzyszeń działających na terenie 
Partnerstwa Dobra Widawa. Chcielibyśmy, aby na-

sze spotkania animacyjne prowadziły do powsta-
nia grup inicjatywnych, partnerstw i stowarzyszeń, 
które w  swoich małych ojczyznach będą podej-
mować współpracę na rzecz rozwiązania ważnego 
problemu, rozwijania ważnej idei i wartości – mówi 
Prezes Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania p. 
Agnieszka Kasina.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Wi-
dawa realizuje w  ten sposób plan komunikacji zgod-
nie z poddziałaniem 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Lokalna Grupa Działania 
Dobra Widawa wspólnie 
z  Lokalną Grupą Działa-
nia QWSI, Lokalną Grupą 
Działania Szlakiem Grani-
tu oraz Stowarzyszeniem 
„Brzesko-Oławska Wieś 
Historyczna” oraz partne-
rem zagranicznym: MAS 
Kralovedvorsko z  Repub-
liki Czeskiej przygotowuje 

projekt współpracy w  za-
kresie ochrony środowiska 
oraz gospodarki odpadami.

W  ramach projektu 
planowane jest wydanie 
publikacji o  zasobach 
przyrodniczych obszarów 
LGD, będących partnerami 
projektu oraz komiks po-
kazujący, jak prawidłowo 

segregować odpady. Dla 
dzieci przygotowane zosta-
ną warsztaty, podnoszące 
ich świadomość ekologicz-
ną z  zakresu segregacji 
odpadów i recyklingu. Zor-
ganizowana zostanie także 
wizyta studyjna w  Cze-
chach, aby poznać dobre 
praktyki w  zakresie odna-
wialnych źródeł energii.

Międzynarodowy projekt 
współpracy „EKO – LGD”

Pożegnania Lata w Kamieńcu Wrocławskim

W  dniu 24 października 
2017 r. w  Międzyborzu od-
było się spotkanie animacyj-
ne dla mieszkańców obszaru 
LGD Dobra Widawa na temat 
„Jak mieszkańcy obszaru 
Partnerstwa Dobra Widawa 

mogą skorzystać z  pomocy 
w  ramach Lokalnej Strate-
gii Rozwoju?”. Na spotkaniu 
zostały omówione wymogi 
formalne dotyczące zakłada-
nia fundacji lub stowarzyszeń 
oraz możliwości skorzystania 

z  pomocy kierowanej do lo-
kalnej społeczności w formie 
grantów. Szkolenie prowa-
dziły: p. Aleksandra Borówka 
– Asystent ds. Informacyjno-
-Doradczych i  Animacyjnych 
w  obszarze działalności or-

Dożynki Gminy Wilków
9 września 2017 r. odbyły się 

dożynki Gminy Wilków. Lo-
kalną Grupę Działania Dobra 
Widawa reprezentowały: Ag-
nieszka Kasina – Prezes LGD 
Dobra Widawa, Bronisława 
Mela – Sekretarz Zarządu LGD 
Dobra Widawa, Marta Kaszu-
ba – Asystent ds. wdrażania 
Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich na lata 2014 – 2020, 
Joanna Praska – Asystent ds. 
Wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju, Kontroli i Ewaluacji.
W  trakcie trwania animacji 

udzielano mieszkańcom gminy 
Wilków i  gminy Czernica infor-
macji nt.: Jak zrealizować ini-
cjatywę w  swoim środowisku 
lokalnym, jak założyć stowarzy-
szenie, rozpocząć bądź rozwinąć 
działalność gospodarczą, pozy-
skując wsparcie z PROW na lata 
2014 – 2020. Celem spotkań ani-
macyjnych jest powstanie grup 
inicjatywnych i partnerstw.

Spotkanie animacyjne w Międzyborzu ganizacji społecznych, p. Ag-
nieszka Kasina – Prezes LGD 
Dobra Widawa, p. Bronisła-
wa  Mela – Sekretarz Zarzą-
du LGD Dobra Widawa oraz 
p. Aneta Fiskies – Członek 
Rady LGD, Członek Zarządu 
„Towarzystwo Miłośników 
Chrząstawy”
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Szkolenia organizowane przez  
Dolnośląską Sieć Partnerstw LGD

27.07.2017 r. 
„Projekty grantowe LGD – zarządzanie projektami  

z zakresu rozwoju obszarów wiejskich”

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
•	 Rola	i znaczenie	myślenia	projektowego	w aktywizacji	lokalnych	społeczności,	przygotowanie	społecz-
ności	lokalnej	do	aplikowania	o granty	tematyczne.
•	Miejsce	projektu	grantowego	w zarządzaniu	strategicznym	rozwojem	obszaru.
•	 	Ewaluacja	procedur	grantowych	w LSR	–	różne	podejścia	w zależności	od	polityki	rozwoju	obszaru	kreo-

wanej	przez	LGD.
•	 Finansowanie	projektu	grantowego	i sposoby	finansowania	grantów,	w zależności	od	podejścia	LGD.
•	 	Monitorowanie	projektu	grantowego,	ocena	osiąganych	wskaźników	przez	grantobiorców,	w kontekście	

wskaźników	projektu	grantowego	zapisanych	w LSR.
•	 	Identyfikacja	zagrożeń	w realizacji	projektów	grantowych	oraz	sposoby	ich	eliminowania	lub	ogranicza-

nia.

W szkoleniu	wzięli	udział:	p.	Agnieszka	Kasina	–	Dyrektor	oraz	Prezes	LGD	Dobra	Widawa,	p.	Małgorzata	
Oleniecka	–	Wicedyrektor	Biura	LGD,	p.	Aleksandra	Borówka	–	Asystent	ds.	informacyjno-doradczych	i	ani-
macyjnych	w	obszarze	działalności	organizacji	społecznych,	p.	Bronisława	Mela	–	Sekretarz	Zarządu	LGD	
Dobra	Widawa,	p.	Paweł	Dyszlewski	–	członek	Zarządu	LGD	Dobra	Widawa.	

11.09.2017 r. 
„Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw  

w sektorze rolno-spożywczym,  
wspieranie tworzenia sieci współpracy partnerskiej  

dot. rolnictwa i obszarów wiejskich”

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
•	Wspieranie	tworzenia	systemów	jakości	żywności;
•	 Jak	stworzyć	krótkie	łańcuchy	dostaw	w sektorze	rolno-spożywczym.

W szkoleniu	wzięli	udział:	p.	Joanna	Praska	-	Asystent	ds.	Wdrażania	Lokalnej	Strategii	Rozwoju,	Kon-
troli	i	Ewaluacji,	p.	Aleksandra	Borówka	-	Asystent	ds.	informacyjno-doradczych	i	animacyjnych	w	obszarze	
działalności	organizacji	społecznych,	p.	Sławomir	Pałupski	–	Przewodniczący	Rady	LGD	Dobra	Widawa.

4.10.2017 r. 
„Wykorzystanie zasobów naturalnych i ich ochrona  

oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
•	 	Jak	mieszkańcy	obszarów	wiejskich	mogą	optymalnie	wykorzystać	zasoby	środowiska	naturalnego	oraz	

opierać	na	nich	własne	przedsięwzięcia;
•	 	Wspieranie	rozwoju	przedsiębiorczości	na	obszarach	wiejskich	w obszarze	rozwoju	zielonej	gospodarki,	

w tym	tworzenia	nowych	miejsc	pracy

W	szkoleniu	wzięli	udział:	p.	Agnieszka	Kasina	–	Dyrektor	oraz	Prezes	LGD	Dobra	Widawa,	p.	Małgorzata	
Oleniecka	–	Wicedyrektor	Biura	LGD,	p.	Aleksandra	Borówka	-	Asystent	ds.	informacyjno-doradczych	i	ani-
macyjnych	w	obszarze	działalności	organizacji	społecznych,	p.	Joanna	Praska	-	Asystent	ds.	Wdrażania	Lo-
kalnej	Strategii	Rozwoju,	Kontroli	i	Ewaluacji	oraz	p.	Henryka	Zmarzły	–	Sekretarz	Rady	LGD	Dobra	Widawa.

19.10.2017 r. 
„Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  

na obszarach wiejskich - RLKS, PROW 2014-2020”.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia:
•	 Rozwój	przedsiębiorczości	na	obszarach	wiejskich	–	innowacje	na	obszarach	wiejskich;
•	 Rozwój	przedsiębiorczości	na	obszarach	wiejskich	–	inkubatory	przetwórstwa	lokalnego.

W	szkoleniu	wzięli	udział	p.	Agnieszka	Kasina	–	Dyrektor	oraz	Prezes	LGD	Dobra	Widawa,	p.	Małgorza-
ta	Oleniecka	–	Wicedyrektor	Biura	LGD,	p.	Aleksandra	Borówka	–	Asystent	ds.	informacyjno-doradczych	i	
animacyjnych	w	obszarze	działalności	organizacji	społecznych,	p.	Joanna	Praska	–	Asystent	ds.	Wdrażania	
Lokalnej	Strategii	Rozwoju,	Kontroli	i	Ewaluacji	oraz	p.	Marta	Kaszuba	–	Asystent	ds.	wdrażania	Programu	
Rozwoju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2014-2020.

8-9.11.2017 r. 
„Tworzenie sieci, partnerstw lub kooperatyw  

na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach rozwoju lokalnego 
(RLKS), realizowane w ramach projektu szkoleniowego,  

finansowanego ze środków PROW 2014- 2020 w ramach KSOW”.

Program szkolenia obejmował następujące zagadnienia:
•	 	Aktywizacja	mieszkańców	obszarów	wiejskich	w celu	tworzenia	partnerstw	na	rzecz	realizacji	projektów	
nakierowanych	na	rozwój	tych	obszarów,	w skład	których	wchodzą	przedstawiciele	sektora	publicznego,	
sektora	prywatnego	oraz	organizacji	pozarządowych;

•	 Promocja	jakości	życia	na	wsi	lub	promocja	wsi	jako	miejsca	do	życia	i rozwoju	zawodowego;
•	 	Planowanie	i ewaluacja	rozwoju	lokalnego	z uwzględnieniem	potencjału	ekonomicznego,	społecznego	

i środowiskowego	danego;
•	 	Wspieranie	rozwoju	społeczeństwa	cyfrowego	na	obszarach	wiejskich	przez	podnoszenie	poziomu	wie-

dzy	w tym	zakresie.

W szkoleniu	wzięli	udział	p.	Agnieszka	Kasina	–	Dyrektor	oraz	Prezes	LGD	Dobra	Widawa,	p.	Małgorzata	
Oleniecka	–	Wicedyrektor	Biura	LGD,	p.	Aleksandra	Borówka	–	Asystent	ds.	informacyjno-doradczych	i ani-
macyjnych	w obszarze	działalności	organizacji	społecznych,	p.	Joanna	Praska	–	Asystent	ds.	Wdrażania	Lo-
kalnej	Strategii	Rozwoju,	Kontroli	i Ewaluacji	oraz	p.	p.	Aneta	Fiskies	–	Członek	Rady	LGD.

 Przedstawiciele LGD Dobra Widawa na szkoleniu pt.: „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości  
na obszarach wiejskich”

 Prowadzący spotkanie – p. Anna Korzeniewska z Działu Wdrażania oraz p. Aleksandra Banaszak 
z Działu Autoryzacji Płatności i Sprawozdawczości – pracownicy UMWD

Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD, której członkiem jest Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa, 
organizowała cykl szkoleń w  ramach projektu szkoleniowego, finansowanego ze środków PROW  
2014- 2020 w  ramach KSOW. Szkolenia przeznaczone były dla Lokalnych Grup Działania z  terenu 
Dolnego Śląska, w tym pracowników biur oraz potencjalnych beneficjentów środków wydatkowanych 
za pośrednictwem LGD oraz mieszkańców obszaru.

Szkolenia, w których brali udział przedstawiciele LGD Dobra Widawa

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa realizuje w ten sposób „Plan szkoleń dla Zarządu, Członków Rady i Pracowników Biura Stowarzyszenia LGD Dobra Widawa  
w ramach PROW 2014-2020” zgodnie z poddziałaniem 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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12 września 2017 roku odby-
ła się uroczystość Jubileuszu 
35-lecia Muzeum Regionalne-
go w  Sycowie. Wśród gości, 
którzy swoją obecnością za-
szczycili spotkanie byli Bur-
mistrzowie Miasta i  Gminy 
Sławomir Kapica i  Robert 
Malecki, Przewodniczący 
Rady Miejskiej Bolesław Mo-
niuszko, Agnieszka Galińska 
reprezentująca szefa kance-
larii Rady Ministrów Panią 
Beatę Kępę, przedstawicielki 
Oleśnickiego Domu Spotkań 
z  Historią, sycowscy radni, 
nauczyciele, przedstawiciele 
lokalnych Towarzystw i  Sto-
warzyszeń, emerytowani 
kierownicy Muzeum Jadwiga 

Sarnowska i Adam Kocjan.
W  imieniu społeczności 

Partnerstwa Dobra Widawa 
serdeczne życzenia przed-
stawicielom Muzeum Regio-
nalnego w  Sycowie złożyła 
Prezes naszego Stowarzysze-
nia – p. Agnieszka Kasina. Po-
dziękowała za dotychczasową 
partnerską współpracę pomię-
dzy Muzeum a Lokalną Grupą 
Działania Dobra Widawa.

W  następnych latach dzia-
łalności Muzeum życzymy 
kolejnych realizacji cieka-
wych pomysłów i  licznych 
projektów integrujących spo-
łeczność lokalną do działań 
na rzecz swojej „Małej Ojczy-
zny”.

Jubileusz 35-lecia Muzeum Regionalnego w Sycowie

 Uroczystości w Muzeum Regionalnym w Sycowie

Warsztat refleksyjny – pierwsze spotkanie

„Śladami Bosej Księżnej” to 
spektakl mający na celu przed-
stawienie życia oraz działalno-
ści św. Jadwigi. Z okazji Roku 
Jadwiżańskiego, Fundacja 
„Słomkowy Melonik” przygo-
towała scenariusz, który po-
zwolił uczestnikom WTZ Cari-
tas Archidiecezji Wrocławskiej 
w  Dobroszycach i  Sycowie, 
pokazać swoje ukryte talenty 
aktorskie oraz wokalne.

Spektakl spotkał się z wiel-
kim uznaniem lokalnej spo-
łeczności, podczas pracy nad 
nim nastąpiła integracja wielu 
pokoleń, od dzieci w  wie-
ku przedszkolnym po osoby 
wieku senioralnym. Aktywny 
udział podopiecznych War-
sztatów Terapii Zajęciowej 
Caritas Archidiecezji Wroc-
ławskiej w  Dobroszycach 
w  przedstawieniu wzbudził 
wiele pozytywnych emocji 
wśród samych uczestników 
projektu jak i widowni.

Przedstawieniu towarzyszył 
wernisaż prac wykonanych 
w konkursie plastycznym pn.: 
„Śladami bosej Księżnej”, któ-
ry skierowany był do uczniów 
2 szkół gminnych w  Dobro-
szycach. Po premierze spek-
taklu w  Gminnym Centrum 
Kultury w  Dobroszycach na-
stąpiło rozdanie nagród laure-
atom konkursu.

Realizacja spektaklu była 
możliwa dzięki temu, że 
Fundacja na Rzecz Animacji 

W  pierwszych dniach 
października Zespół Ludo-
wy „Leszczynki” obchodził 
jubileusz swojej już 20-let-
niej działalności. Uroczy-
stość odbyła się w  świet-
licy wiejskiej w  Dobrej, 
a  przybyli na nią m.in.: 
Wójt Gminy Dobroszyce 
Artur Ciosek, Starosta Oleś-
nicki Wojciech Kociński, 
przedstawiciele Urzędu 

Marszałkowskiego i organi-
zacji rolniczych, zaprzyjaź-
nieni z  zespołem wójtowie 
i  burmistrzowie dolnoślą-
skich miast i  gmin, kół, 
stowarzyszeń i  zespołów 
ludowych. Szczególnym 
uświetnieniem uroczysto-
ści była wizyta Małgorzaty 
Majeran-Kokot z  Polskiego 
Radia Wrocław, która od-
wiedziła zespół Ludowy 

„Leszczynki” z  życzeniami 
i listem gratulacyjnym.

Przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Lokalna Grupa 
Działania Dobra Widawa 
– p. Katarzyna Drabczyń-
ska i  p. Barbara Witkow-
ska – uczestniczyli w  tym 
święcie i  w  imieniu całej 
społeczności Partnerstwa 
Dobra Widawa złożyli ży-
czenia „Leszczynkom”:

Jubileusz Zespołu Ludowego  
„Leszczynki”

„Śladami Bosej 
Księżnej”

 Warsztat refleksyjny LGD Dobra Widawa

 Przedstawiciele Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa – p. Katarzyna 
Drabczyńska i p. Barbara Witkowska składają życzenia „Leszczynkom”

Z okazji wspaniałego Jubileuszu 20-lecia działalności Zespołu Ludowego 
„Leszczynki” prosimy przyjąć, obok wyrazów uznania, najlepsze życzenia 
satysfakcji z realizacji planów zawodowych i osobistych. Życzymy dalsze-
go rozwoju, wszelkiej pomyślności i satysfakcji z tego co robicie. Wyraża-
my również nadzieję i przekonanie, że miłośnicy pięknej muzyki i śpiewu 
będą mogli oglądać występy „Leszczynek” podczas kolejnych imprez 
i uroczystości.

Zarząd i Pracownicy Stowarzyszenia  
Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Lokalnych „Słomkowy Me-
lonik” uzyskała wsparcie fi-
nansowe w ramach projektu 
grantowego „Aktywna spo-

łeczność Dobrej Widawy” 
realizowanego przez Lokal-
ną Grupę Działania Dobra 
Widawa.

21.10.2017 r. w Oleśnicy 
odbył się warsztat refleksyj-
ny, w którym wzięli udział: 
Zarząd LGD Dobra Widawa, 

Rada LGD Dobra Widawa, 
Komisja Rewizyjna Dobra 
Widawa oraz Biuro LGD Do-
bra Widawa.

Głównym celem spotkania 
była bieżąca analiza proce-
su wdrażania i  jego efektów 
oraz zmian w otoczeniu LSR, 
służących lepszemu zrozu-
mieniu osiąganych rezulta-
tów i  oszacowaniu, w  jakim 
stopniu zbliżają nas one do 
osiągnięcia głównych celów. 
Wnioski z ewaluacji będą sta-
nowiły ważny wkład do spra-
wozdań rocznych z  działal-
ności LGD. Przede wszystkim 
jednak będą one podstawą do 
podejmowania ewentualnych 
decyzji o  zmianie kierunku 
dalszych działań.

Kolejny warsztat odbędzie 
się na początku roku 2018 r.


	CSWRO1215s001
	CSWRO1215s002
	CSWRO1215s003
	CSWRO1215s004
	CSWRO1215s005
	CSWRO1215s006
	CSWRO1215s007
	CSWRO1215s008
	CSWRO1215s009
	CSWRO1215s010
	CSWRO1215s011
	CSWRO1215s012

