
EG
Z

E
M

P
LA

R
Z

 B
E

Z
P

ŁA
T

N
Y

IS
SN

 2
54

4-
34

53

www.dobrawidawa.pl

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   Program XI Jarmarku Produktu 
Lokalnego Smaki Dobrej i Widawy 
oraz XI Przeglądu Zespołów 
Folklorystycznych Dobrej Widawy 
- str. 3 

b   Dotacje unijne na Zabytki „Dobrej 
Widawy” - str. 4 

b   Dotacje unijne dla 
przedsiębiorców - str. 5

Między
DOBRĄ  A WIDAWĄ
Kwartalnik Stowarzyszenia LGD DOBRA WIDAWA  nr 8 (2019)
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Szanowni 
Czytelnicy,
mieszkańcy 
obszaru 
Partnerstwa 
Dobrej 
i Widawy!

Oddajemy w  Państwa ręce już ósmy numer kwartalnika 
„Między Dobrą a  Widawą” przygotowany przez nasze 
Stowarzyszenie, czyli Lokalną Grupę Działania Dobra 
Widawa.
W poprzednich numerach naszego kwartalnika chwaliliśmy 
się ogromnym sukcesem Stowarzyszenia, czyli nagrodą 
za zrealizowanie w wysokim stopniu wskaźników � nan-
sowych i rzeczowych zaplanowanych w naszej „Strate-
gii”. Otrzymaliśmy dodatkowe 1 500 000,00 zł na wspar-
cie przedsiębiorczości na obszarze Dobrej Widawy. Środki 
te skierowane będą na utworzenie nowych miejsc pracy 
zarówno w  ramach zakładania nowych � rm, jak i  rozwo-
ju już tych istniejących na obszarze działania LGD Dobra 
Widawa. W związku z powyższym w dniach: 20.09.2019 – 
4.10.2019 odbędzie się nabór wniosków na podejmowanie 
i rozwijanie działalności gospodarczej. Zapraszamy miesz-
kańców obszaru LGD, w  tym osoby planujące podjęcie 
działalności gospodarczej oraz przedsiębiorców planują-
cych rozwój działalności do udziału w naszym naborze.

Już w  najbliższych dniach serdecznie zapraszamy na 
XI Jarmark Produktu Lokalnego „Smaki Dobrej 
i Widawy” na XI Przegląd Zespołów Folklorystycznych 
Dobrej Widawy. Odbędzie się on w dniach 14-15 września 
2019 r. na oleśnickim rynku. Nasze Stowarzyszenie już 
po raz jedenasty ma przyjemność organizować dla Państwa 
to niezwykłe wydarzenie. 
W tym roku chcemy zwrócić Państwa uwagę na bogactwo 
smaków, które występuje w  naszym regionie. Jarmark 
Produktu Lokalnego to najlepsza okazja do skosztowania
ich i spotkania ludzi, którzy je przygotowują. To także nie-
codzienna możliwość zrobienia „zakupów ze smakiem”, 
które z pewnością zaspokoją wiele gustów głównie dzięki 
pięknym ręcznie wykonanym przedmiotom przez naszych 
lokalnych artystów i  rękodzielników. A  wszystko to przy 
dźwiękach ludowych melodii i  przyśpiewek w  wykona-
niu zespołów, które cieszą się wielkim uznaniem wśród 
oleśnickiej publiczności. Ze wszystkich atrakcji mogą 
Państwo skorzystać w  atmosferze lokalnego folkloru 
odwiedzając następujące strefy:
- „Smaki Dobrej Widawy”
- „Skarby Dobrej Widawy” 
- „Strefa Miodów”
- „Strefa dla Dzieciaka” 
- „Strefa Relaksu”.
Podczas naszej imprezy chcemy opowiedzieć Państwu 
o  niesamowitych ludziach, którzy tworzą Stowarzysze-
nie, o  ich dokonaniach i  codziennej pracy. Jarmark Pro-
duktu Lokalnego to najlepsza okazja do spotkania się 
z nimi, skosztowania ich przysmaków, podziwiania ręcznie 
wykonanych przedmiotów. To także wspaniała okazja do 
rozmowy z  członkami Stowarzyszenia, którzy są z  nami 
od początku i  chętnie podzielą się z  Państwem swoim 
doświadczeniem i energią do działania. 
Na Jarmarku oprócz wystawców z  naszego terenu 
pojawią się też przedstawiciele miast partnerskich Oleśnicy 
z  czeskiego Chrudimia, francuskiego Jaunay-Marigny 
i  Niemieckiego Warendorfu, którzy zaprezentują swoje 
produkty lok alne.

Życząc Państwu miłej lektury, jednocześnie zachęcam 
do aktywnego włączenia się w  redagowanie naszego 
kwartalnika.! 

Z poważaniem

Agnieszka Kasina
Prezes Zarządu
Lokalnej Grupy Działania
Dobra Widawa

Z  wielką przyjemnością informujemy, że prezes naszego 
Stowarzyszenia Agnieszka Kasinaw dniu 8.07.2019 r. została 
Prezesem Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw 
LGD. Obok pani prezes czteroletnią kadencję jako wiceprezes 
zarządu rozpoczęła Dorota Goetz – prezes LGD Partnerstwo 
Ducha Gór oraz Bożena Pełdiak – prezes LGD Kwiat Lnu.  Związek 
skupia wszystkie Lokalne Grupy Działania działające na terenie 
Dolnego Śląska. Celem głównym działalności związku jest 
wspieranie i wzmacnianie lokalnych grup działania, działalność 
na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i  ich mieszkańców, 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i  gospodarki opartej 
na wiedzy, wspieranie i  upowszechnianie oraz budowanie 
partnerstwa i dialogu na rzecz zrównoważonego rozwoju oraz 
aktywizowanie społeczności lokalnych.

Wszystkim Paniom serdecznie gratulujemy i  życzymy 
udanej oraz owocnej współpracy z  dolnośląskimi LGD-ami 
i Samorządem Województwa Dolnośląskiego.

 
Nowy Zarząd Związku Stowarzyszeń Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD: 

Agnieszka Kasina - Prezes, Dorota Goetz - Wiceprezes, Bożena Pełdiak - Członek

Nowy Prezes Związku Stowarzyszeń 
Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD

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

Redaktor naczelna 
Małgorzata Oleniecka 
Zespół redakcyjny 

Biuro LGD  Dobra Widawa 
w składzie: 

Aleksandra Borówka 
Agnieszka Kasina 

Marta Kaszuba 
Joanna Praska

Ewa Olejnik

Czasopismo „Między Dobrą 
a Widawą” powstało we współ-
pracy z Gminami,  Instytucjami 
i Stowarzyszeniami należącymi 
do Partnerstwa Dobra Widawa.
Miejsca wydania: Oleśnica

Wizyta studyjna na Bornholm 
Z przyjemnością informujemy, że w dniu 25 lipca 2019 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dol-
nośląskiego Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD p. Agnieszka Kasina wraz 
z Wiceprezesem p. Dorotą Goetz  podpisali z p. Marcinem Gwoździem – Wice-
marszałkiem Województwa Dolnośląskiego i  p. Stanisławem Czajką – Zastępcą 
Dyrektora Departamentu Obszarów Wiejskich i  Zasobów Naturalnych umowę 
na realizację projektu pt.: „Wsparcie tworzenia międzynarodowej sieci kon-
taktów Lokalnych Grup Działania z  Dolnego Śląska oraz podniesienie wiedzy 
w zakresie funkcjonowania Programu LEADER w obszarze Unii Europejskiej”.

W ramach realizacji projektu 34 przedstawicieli dolnośląskich LGD będzie miało 
możliwość poznać zasady działania LGD z Danii. 

Poznamy m.in.: inicjatywy, 
których celem jest promowanie 
zwiększonej produkcji i  kon-
sumpcji żywności regionalnej 
jako sposobu rozwoju małych 
przedsiębiorstw i  turystyki 
w  regionach członkowskich 
oraz kwestie dotyczące inwesty-
cji w  utworzenie i  utrzymanie 
ścieżek rowerowych na wyspie 
Bornholm.

Projekt będzie realizowany 
w ramach Planu Działania Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich.

 
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dolnośląska 

Sieć Partnerstw LGD 
p. Agnieszka Kasina wraz z Wiceprezesem 

p. Dorotą Goetz podpisali 
z Marcinem Gwoździem – Wicemarszałkiem 

Województwa Dolnośląskiego umowę 
na realizację projektu
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LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOBRA WIDAWA
zaprasza na Rynek w Oleśnicy

9.00
12.30 
13.00 

13.30
14.00 
14.30 
15.00
16.00

16.30
17.00
17.30

17.45
19.30 

Start: XI Jarmark Produktu Lokalnego
Ale – Babki, gm. Dziadowa Kłoda
Oficjalne otwarcie:
• XI Jarmarku Produktu Lokalnego "Smaki Dobrej i Widawy"
• XI Przeglądu Zespołów Folklorystycznych Dobrej Widawy
• XXII Dni Europy • XVI Święta Wina i Miodu

O matko i córko, gm. Długołęka – org. MOKiS

Różyczki, gm. Dobroszyce
Uśmiech, gm. Dobroszyce 
Sąsiadeczki, gm. Dobroszyce
Pokaz rycerski – Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi 
Bierutowskiej im. Romka Kazimierskiego
Leszczynki, gm. Dobroszyce
Modowy Wehikuł Czasu, gm. Czernica
Ogłoszenie wyników konkursu na najlepszy
przysmak i produkt Jarmarku
Zespół Zimne Frytki
Projekcja komedii francuskiej:
Za jakie grzechy, dobry Boże (2014)

SOBOTA 14.09.2019 r.
9.00
12.15 

12.45
13.15 

13.45
14.15

14.45

15.30
16.00
16.30

17.00
17.30
18.00
18:30
19:00

Start: XI Jarmark Produktu Lokalnego
Występ uczniów ze Szkoły Suzuki Muzyczny Zakątek
Wyniki konkursu „Europejski latawiec”, org. MOKiS

Wilkowianie, gm. Wilków
Zespół Wokalny MiłoGranie, gm. Jelcz-Laskowice
Wyniki konkursu na Najlepsze Miody Odmianowe 
z Dolnego Śląska, org. PZP w Oleśnicy

Ogłoszenie wyników konkursu na najładniejsze
stoisko Jarmarku
Kultywator, gm. Długołęka
Niezła Paka, gm. Dobroszyce
Zespół Tańca Ludowego „Długołęka”
z Gminnego Ośrodka Kultury w Długołęce

Jarzębina z Sokołowic, gm. Oleśnica
Karolinki z Bystrego, gm. Oleśnica
Boguszyczanie, gm. Oleśnica
Zbytowianki, gm. Bierutów
Zespół Pieśni i Tańca BierutowianieBis, gm. Bierutów

NIEDZIELA 15.09.2019 r.

CZAR Centrum Zabaw Aktywna Rozrywka
sobota i niedziela godz. 15:30 -17:30
• puszczanie ogromnych baniek
• konkursy z nagrodami
• skręcanie długich balonów
• malowanie dzieciom twarzy
„Dobra Widawa” z królikiem i kurką dobra zabawa”
– zabawy ze zwierzętami domowymi – Katarzyna
i Jan Prostak, sobota i niedziela godz. 15:30 – 17:30
Warsztaty plastyczne - Sylwia Mielczarek
(strefa animacji) sobota 12:00 - 16:00, org. MOKiS
Stanowisko z alpakami (strefa animacji)
– sobota, niedziela 13:30 -15:30 Przytul alpaki DBR 
(org. Kachny Fundacja)

Animacje plenerowe dla dzieci:

XXII Dni Europy (org. MOKIS)
XVI Święto Wina i Miodu
(org. Powiatowy Związek Pszczelarzy)

Imprezy towarzyszące:

Wiklina – Wojciech Sztura (sobota, 13:30 – 14:30)
Lukrowanie pierników – Anna Kuśmierek
– Rudy, Pierniki Wrocławskie (niedziela 13:30 – 14:30)
Ceramika – Pracownia Ceramiki Artystycznej,
Beata i Roman Szynol (sob., ndz. 16:30 – 17:30)
Warsztaty florystyczne „Słoneczne wianki”
– Kazimiera Wilczyńska, Stowarzyszenie KRAM (sob., ndz. 12.00-13.00)
Warsztaty  kiszonkowe (dynia i kapusta) Izabela Rasała,
Bazarek u Niny, (sob., ndz. 15:00 – 16:00)
Warsztaty z lepienia i zdobienia pierogów, Małgorzata Borówka, 
,,Podróże ze smakiem” (sob., ndz. 18:00 – 19:00)

Strefa warsztatowa „Spotkajmy się przy stole”: 

Fotobudka: Iwona Rzepka (za darmo w niedzielę 15:00-18:00)
Kachny Fundacja „Zbiórka na renowację Tarczownika”
sobota, niedziela 13:30 -15:30
Oleśnicka Biblioteka Publiczna im. Mikołaja Reja
– giełda książki, Bookworm – Mobilna Biblioteka Rowerowa, 
9:00 - 15:00
Cuda & Miłostki Pracownia Artystyczna - warsztaty florystyczne 
– (informacje na temat warsztatów można uzyskać w sklepie)
Europa Direct Wrocław - Punkt Informacji Europejskiej,
sobota 14:00-16:00 (org. MOKiS)
Projekt Jazda z Pomysłami, sobota 14:00-16:00 (org. MOKiS)

DODATKOWE ATRAKCJE:

PARTNER WSPIERAJĄ NAS PROJEKT GRAFICZNYPATRONAT MEDIALNYWSPÓŁORGANIZATORORGANIZATOR

PROGRAM
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W lutym 2019 r. przedłożyliśmy do Samorządu Województwa  
Sprawozdanie z realizacji LSR za 2018 r.

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy”

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy” realizowany będzie w ramach Poddziałania 19.2  
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.

Kryterium Opis

Innowacyjność

Preferuje operacje innowacyjne, niespotykane w skali obszaru objętego 
strategią (LGD), tj. wykorzystujące niepraktykowane dotąd zastosowa-
nia 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”.

Powiązanie 
 z innymi  

projektami

Preferuje operacje powiązane z komplementarnymi projektami realizo-
wanymi przez inne podmioty, w szczególności w ramach RLKS-u, pod-
mioty te muszą reprezentować inny sektor* niż Wnioskodawca
* Przynależność sektorową określa się w oparciu o „Regulamin konkur-
su na wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społecz-
ność” (§ 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.

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 ga-
tunki i obszary chronione etc.).

Kryterium Opis

Wielkość  
wkładu  

własnego

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

Doradztwo  
w siedzibie 

LGD

Preferuje operacje, które zostały skonsultowane osobiście przez Wnio-
skodawcę z pracownikami biura LGD Dobra Widawa podczas prowadzonego 
doradztwa w siedzibie LGD zgodnie z „Regulaminem doradztwa” w terminie 
po zakończeniu poprzedniego naboru, najdalej do dnia poprzedzającego 
ostatni dzień aktualnego naboru, w którym wnioskodawca składa wniosek 
o przyznanie pomocy i wnioskuje o przyznanie punktu w ramach niniejszego 
kryterium. Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście 
w siedzibie LGD:Wnioskodawcy, lubw przypadku osób prawnych, jedno-
stek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób re-
prezentujących dany podmiot.

Kompletność  
i spójność  
wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z załącznikami został przygo-
towany w sposób spójny, 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 zo-
stały ułożone, do wniosku załączono wszystkie załączniki wymagane 
dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być 
kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru, wg których oceniany będzie grant

Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy”
Na przełomie września i października 2019 r. odbędzie się nabór 
wniosków na projekt grantowy z zakresu zachowania lokalnego 
dziedzictwa. Realizowany grant powinien dotyczyć zachowania, 
zabezpieczenia, odnowienia etc. obiektów zabytkowych, w tym 
obiektów sakralnych oraz zabytków dziedzictwa przyrodniczego. 

Całkowita pula projektu wyniesie 300 000 zł, przy czym wartość jednego grantu może wynieść 
od 5 000 zł do 50 000 zł.

Dofinansowanie do każdego grantu przyznawane jest w  formie zwrotu do 100% kosztów 
kwalifikowalnych poniesionych przez Grantobiorcę w  związku z  realizacją zadania i  po jego 
zakończeniu. Niemniej LGD umożliwia Grantobiorcom uzyskanie zaliczki stanowiącej do 70% 
kwoty przyznanego grantu. 

Wnioski będzie można wypełniać tylko poprzez uruchomioną w  tym celu aplikację, 
która będzie dostępna już we wrześniu.  

Grantobiorcą projektu może być zarówno osoba fizyczna, jak i  osoba prawna (np. organizacja 
pozarządowa, jednostka organizacyjna kościoła, inny związek wyznaniowy, koło gospodyń 
wiejskich wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich) pod warunkiem, że nie 
prowadzi działalności gospodarczej. Grantobiorcą może być również jednostka sektora finansów 
publicznych. 

Już teraz zapraszamy na bezpłatne doradztwo w  biurze LGD oraz na spotkanie 
informacyjno-konsultacyjne nt. zasad oceniania i  wyboru projektów przez LGD oraz 
przygotowania wniosku o powierzenie grantu.

Realizacja każdego grantu powinna wpływać  
na osiągnięcie następujących  celów i wskaźników Lokalnej Strategii Rozwoju:

 Cel ogólny nr 2   Zwiększenie poczucia integracji  
i tożsamości społeczności lokalnej

 Cel szczegółowy 2.5   Wzmocnienie tożsamości lokalnej poprzez poprawę 
stanu obiektów zabytkowych

 Przedsięwzięcie VII  Zabytki „Dobrej Widawy”

 Wskaźnik produktu   Liczba wspartych obiektów zabytkowych  
(docelowo minimum 6 szt.)

 Wskaźnik rezultatu   Liczba osób, które odwiedziły wsparte obiekty 
zabytkowe  (docelowo minimum 2000 osób)
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Projekt grantowy Zabytki „Dobrej Widawy”Lokalna Grup Działania  
Dobra Widawa wspiera przedsiębiorczość

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa  działająca na terenie gmin:  Bierutów, Czernica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa 
Kłoda, Jelcz-Laskowice, Międzybórz, Oleśnica, Syców i  Wilków ogłasza nabór wniosków na podejmowanie i  rozwijanie działalności 
gospodarczej. O pomoc może ubiegać się osoba pełnoletnia, będąca obywatelem UE, zamieszkująca lub  prowadząca działalność gospodarczą 
na terenie LGD Dobra Widawa. 

Podejmowanie działalności gospodarczej

Wysokość wsparcia na jednego beneficjenta wynosi: 100  000,00 zł. Środki wypłacane 
będą w  dwóch transzach. Na I  transzę wynoszącą 80% wnioskowanej kwoty będzie 
wpływało m.in. zarejestrowanie firmy, a  II transza – 20% - wypłacona zostanie po 
zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem. Kwalifikowalnych będzie 100% kosztów. 
Limit środków w obecnym naborze wynosi: 900 000,00 zł

Rozwijanie działalności gospodarczej
Beneficjent może się starać o środki od 50 000,00 zł do 300 000,00 zł. Jednocześnie 
będzie zobowiązany do utworzenia przynajmniej jednego nowego miejsca pracy. 
Refundowane będzie do 65% kosztów kwalifikowalnych. Limit środków 
w obecnym naborze wynosi: 600 000,00 zł.

Zgodnie z Lokalną Strategią Rozwoju  grupy defaworyzowane to: 
1. Osoby długotrwale bezrobotne 
2. Osoby o niskich kwalifikacjach 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 - czyli osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje o grupach defaworyzowanych znajdują się w rozdz. III LSR „Diagnoza”

Termin składania wniosków: 
20.09.2019 r. – 4.10.2019 r.

Kryterium Opis

 Innowacyjność

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

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 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)

Zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych na rynku pracy

- podejmowanie działalności gospodarczej

Operacja związana z podejmowaniem działalności gospodarczej realizowana jest przez przedstawiciela jednej ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych 
na lokalnym rynku pracy, planuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji operacji i zachowania jej trwałości 
zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych*
Osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych musi być zameldowana na obszarze LGD.

Zaspokojenie potrzeb grup 
defaworyzowanych na rynku pracy - 
rozwijanie działalności gospodarczej

Operacja związana z rozwijaniem działalności gospodarczej planuje utworzenie przynajmniej jednego miejsca pracy, w ramach którego przez okres realizacji 
operacji i zachowania jej trwałości zatrudniona będzie osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych*
Osoba ze wskazanych w LSR grup defaworyzowanych musi być zameldowana na obszarze LGD.

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

Promocja LGD

Preferuje operacje, mające wpływ na promocję LGD, rozumianą jako stworzenie przez Wnioskodawcę na głównej stronie internetowej dotyczącej realizowanej 
operacji zakładki, na której zostanie zamieszczony tekst informujący o LGD zgodny z wymogiem LGD, i koszt ten zostanie ujęty:
	 w przypadku operacji z zakresu Podejmowania działalności gospodarczej w Biznesplanie w Zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do 

realizacji operacji 
	 w  przypadku operacji z  zakresu Rozwijania działalności gospodarczej we wniosku w  Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji i  w  Biznesplanie 

w Zestawieniu przewidywanych wydatków niezbędnych do realizacji operacji
	 w  przypadku operacji z  zakresu Rozwoju ogólnodostępnej i  niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej we wniosku 

w Zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
- w ramach kosztów niekwalifikowalnych jako pozycja o nazwie: „Stworzenie zakładki na głównej stronie internetowej Wnioskodawcy służącej promocji LGD 
– zawartość wg wzoru udostępnionego przez LGD – funkcjonującej przez cały okres trwałości operacji”.

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 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 Informacji Gospodarczej, tj. biorąc pod uwagę, przez jaki czas na tym obszarze zarejestrowana jest odpowiednio: siedziba, oddział 
lub miejsce prowadzenia działalności.

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  „Regulaminem doradztwa” w  terminie po zakończeniu poprzedniego naboru, najdalej do dnia poprzedzającego ostatni dzień 
aktualnego naboru, w którym wnioskodawca składa wniosek o przyznanie pomocy i wnioskuje o przyznanie punktu w ramach niniejszego kryterium. 
Poprzez „osobistą konsultację” rozumie się stawienie się osobiście w siedzibie LGD:
1. Wnioskodawcy, lub
2. w przypadku osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej – osób   reprezentujących dany podmiot.

Kompletność i spójność wniosku

Preferuje operacje, na które wniosek wraz z  załącznikami został przygotowany w  sposób spójny, 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 ułożone, do 
wniosku załączono wszystkie załączniki wymagane dla danego rodzaju operacji – zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku.
Aby otrzymać maximum punktów w ww. Kryterium, wniosek musi być kompletny i spójny w dniu składania wniosku do LGD.

Lokalne kryteria wyboru, wg których oceniane będą wnioski  
na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej
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W dniach 17 – 19 czerwca 2019 r. Polska Sieć Lokalnych Grup Działania zorganizowała wizytę studyjną w szwedzkich Lokalnych 
Grupach Działania. W wizycie studyjnej uczestniczyło 37 przedstawicieli LGD z Polski oraz  5 osób z Ministerstwa Inwestycji 
i Rozwoju, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego oraz Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Region dolnośląski reprezentowały przedstawicielki naszego LGD: 
Joanna Parska i Małgorzata Oleniecka.

Wyjazd został zorganizowany w  ramach operacji „RLKS instrumentem rozwoju 
obszarów wiejskich”.
Celem operacji było przybliżenie uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD 
związanych z: 

  aktywizacją mieszkańców wsi, 
 zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
  planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału eko-

nomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofun-
duszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 
DzIeń PIeRWSzy wizyty poświęcony był poznaniu doświadczeń LGD Höga Kusten. 
Obszar grupy zamieszkuje 118 tys. mieszkańców w  czterech gminach, położonych 
w  środkowej części Szwecji, zwanej Wysokim Wybrzeżem. W  trakcie spotkania 
strategię grupy oraz realizowane projekty przedstawiły Maaike Smit, eva Jilén i Jenny 
edvinsson. Grupa wdraża strategię trzyfunduszową (eFRR, eFS, eFRROW) z budże-
tem ok. 4 mln. €. W ich strategii zostały przyjęte dwa cele strategiczne: 

  rozszerzony rynek pracy – stworzony dzięki kreatywności i innowacyjności
  atrakcyjne miejsca do życia i odwiedzin – stworzone dzięki rozwojowi lo-

kalnemu, który opiera się na naszych mocnych stronach i wita nowe sposo-
by myślenia i współpracy.

Grupa ta dotychczas sfinansowała 30 projektów, które dotyczą m.in. prowadzenia 
mikrofunduszu dla nowo powstałych przedsiębiorstw, uruchomienie Internetu sze-
rokopasmowego.

  Spotkanie w LGD Höga Kusten

Szerzej podejście to omówił Lenart Rammström ze Stowarzyszenia Föreningen Nora-
macken, który opowiedział historię rozwoju swojej gminy. LGD przygotowując 10 lat 
temu dla Föreningen Noramacken pierwszy taki dokument uznała, że w miejscowoś-
ci powinny być zrealizowane inwestycje ułatwiające życie jej mieszkańcom – zaspo-
kajające podstawowe potrzeby. W ten sposób pierwszą inwestycją była budowa stacji 
paliw, kolejną sklepu oraz parkingu przy nim. Wszystkie te inwestycje zrealizowane 

zostały na gruntach należących do stowarzyszenia, które następnie zbudowane 
obiekty wydzierżawiło lokalnym przedsiębiorcom. zyski z  dzierżawy organizacja 
w następnych latach przeznacza na wkład własny przy realizacji kolejnych inwestycji. 

Stowarzyszenie, aby zapobiec starzeniu się społeczeństwa, przyjęło za cel w  na-
jnowszym „Prestudies” opracowanym wspólnie z  LGD budowę osiedla domków dla 
rodzin przeprowadzających się na obszar LGD. Jest to działanie komplementarne z pro-
jektem własnym Landsbyggare, co można przetłumaczyć jako „budowniczowie kraju”. 
Projekt ten został uznany przez Komisję europejską jako przykład dobrej praktyki. 

LGD w  ramach projektu prowadzi kampanię promującą swój obszar, jako miejsce, 
w którym warto żyć, ponieważ są tu dobre warunki do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej w  różnych dziedzinach, edukacja na dobrym poziomie oraz in-
teresujące życie społeczno-kulturalne. Kampanię promocyjną uzupełniają w projek-
cie inne działania LGD, podczas których osoba osiedlająca się otrzymuje wsparcie przy 
założeniu działalności gospodarczej, uzyskaniu pożyczek na start itp. Kolejnym ele-
mentem projektu jest budowanie sieci firm założonych przez nowo przybyłych miesz-
kańców, którzy poprzez uczestniczenie w niej wzajemnie wspierają ich rozwój. LGD 
corocznie przyznaje nagrodę dla przedsiębiorcy, którego wkład w rozwój społecznoś-
ci zostanie uznany za największy. Co ważne, nowi mieszkańcy uczestniczą w kam-
panii promocyjnej LGD. 

W spotkaniu w LGD Höga Kusten uczestniczył Hans-Olof Stålgren, Koordynator Kra-
jowej Sieci Obszarów Wiejskich, który przedstawił role i działalność szwedzkiej sieci.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia wizyty było przedstawienie projek-
tu dotyczącego rozwoju Parku Kultury Mannaminne.Miejsce to zostało stworzone 
przez Andersa i  Barbro Åberg, ale po śmierci twórców obiekt podupadł finansowo. 
Obecnie zarządzany jest przez Fundację Mannheim, która przy wsparciu LGD Höga 
Kusten, dąży do tego, aby stał się on miejscem, w którym turyści poznawaliby dz-
iedzictwo kulturowe i artystyczne Wysokiego Wybrzeża. Ma to być również miejsce 
wymiany doświadczeń ludzi związanych z kulturą i edukacją dzieci.

 Spotkanie z przedstawicielami Parku Kultury Mannaminne

 Spotkanie z Hansem-Olofem Stålgren – Koordynatorem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
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Wyjazd został zorganizowany w  ramach operacji „RLKS instrumentem rozwoju 
obszarów wiejskich”.
Celem operacji było przybliżenie uczestnikom doświadczeń szwedzkich LGD 
związanych z: 

  aktywizacją mieszkańców wsi, 
 zarządzaniem projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich,
  planowaniem rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału eko-

nomicznego, społecznego i środowiskowego, przy wykorzystaniu wielofun-
duszowego mechanizmu rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

 
Dzień pierWszy wizyty poświęcony był poznaniu doświadczeń LGD Höga Kusten. 
Obszar grupy zamieszkuje 118 tys. mieszkańców w  czterech gminach, położonych 
w  środkowej części szwecji, zwanej Wysokim Wybrzeżem. W  trakcie spotkania 
strategię grupy oraz realizowane projekty przedstawiły Maaike smit, eva Jilén i Jenny 
edvinsson. Grupa wdraża strategię trzyfunduszową (eFrr, eFs, eFrrOW) z budże-
tem ok. 4 mln. €. W ich strategii zostały przyjęte dwa cele strategiczne: 

  rozszerzony rynek pracy – stworzony dzięki kreatywności i innowacyjności
  atrakcyjne miejsca do życia i odwiedzin – stworzone dzięki rozwojowi lo-

kalnemu, który opiera się na naszych mocnych stronach i wita nowe sposo-
by myślenia i współpracy.

Grupa ta dotychczas sfinansowała 30 projektów, które dotyczą m.in. prowadzenia 
mikrofunduszu dla nowo powstałych przedsiębiorstw, uruchomienie internetu sze-
rokopasmowego.

  Spotkanie w LGD Höga Kusten

szerzej podejście to omówił Lenart rammström ze stowarzyszenia Föreningen Nora-
macken, który opowiedział historię rozwoju swojej gminy. LGD przygotowując 10 lat 
temu dla Föreningen Noramacken pierwszy taki dokument uznała, że w miejscowoś-
ci powinny być zrealizowane inwestycje ułatwiające życie jej mieszkańcom – zaspo-
kajające podstawowe potrzeby. W ten sposób pierwszą inwestycją była budowa stacji 
paliw, kolejną sklepu oraz parkingu przy nim. Wszystkie te inwestycje zrealizowane 
zostały na gruntach należących do stowarzyszenia, które następnie zbudowane 
obiekty wydzierżawiło lokalnym przedsiębiorcom. zyski z  dzierżawy organizacja 
w następnych latach przeznacza na wkład własny przy realizacji kolejnych inwestycji. 

stowarzyszenie, aby zapobiec starzeniu się społeczeństwa, przyjęło za cel w  na-
jnowszym „prestudies” opracowanym wspólnie z  LGD budowę osiedla domków dla 
rodzin przeprowadzających się na obszar LGD. Jest to działanie komplementarne z pro-
jektem własnym Landsbyggare, co można przetłumaczyć jako „budowniczowie kraju”. 
projekt ten został uznany przez Komisję europejską jako przykład dobrej praktyki. 

LGD w  ramach projektu prowadzi kampanię promującą swój obszar, jako miejsce, 
w którym warto żyć, ponieważ są tu dobre warunki do prowadzenia własnej działal-
ności gospodarczej w  różnych dziedzinach, edukacja na dobrym poziomie oraz in-
teresujące życie społeczno-kulturalne. Kampanię promocyjną uzupełniają w projek-
cie inne działania LGD, podczas których osoba osiedlająca się otrzymuje wsparcie przy 
założeniu działalności gospodarczej, uzyskaniu pożyczek na start itp. Kolejnym ele-
mentem projektu jest budowanie sieci firm założonych przez nowo przybyłych miesz-
kańców, którzy poprzez uczestniczenie w niej wzajemnie wspierają ich rozwój. LGD 
corocznie przyznaje nagrodę dla przedsiębiorcy, którego wkład w rozwój społecznoś-
ci zostanie uznany za największy. Co ważne, nowi mieszkańcy uczestniczą w kam-
panii promocyjnej LGD. 

W spotkaniu w LGD Höga Kusten uczestniczył Hans-Olof stålgren, Koordynator Kra-
jowej sieci Obszarów Wiejskich, który przedstawił role i działalność szwedzkiej sieci.

Kolejnym punktem programu pierwszego dnia wizyty było przedstawienie projek-
tu dotyczącego rozwoju Parku Kultury Mannaminne.Miejsce to zostało stworzone 
przez Andersa i  Barbro Åberg, ale po śmierci twórców obiekt podupadł finansowo. 
Obecnie zarządzany jest przez Fundację Mannheim, która przy wsparciu LGD Höga 
Kusten, dąży do tego, aby stał się on miejscem, w którym turyści poznawaliby dz-

iedzictwo kulturowe i artystyczne Wysokiego Wybrzeża. Ma to być również miejsce 
wymiany doświadczeń ludzi związanych z kulturą i edukacją dzieci.

 Spotkanie z przedstawicielami Parku Kultury Mannaminne

pierwszy dzień zakończony został spotkaniem z Hansem erikiem Näslund, poprzed-
nim prezesem LGD Höga Kusten, który od dzieciństwa zaangażowany był w  dz-
iałalność stowarzyszenia prowadzącego klub tenisowy Docksta BTK. Klub tenisowy 
oprócz swojego głównego celu, czyli nauki gry w tenisa, przez cały okres angażował 
się w  przedsięwzięcia związane z  rozwiązywaniem problemów społeczności loka-
lnej. Jednym z pierwszych było stworzenie produktu turystycznego związanego ze 
wspinaniem się na szczyt pobliskiej góry. produkt z czasem nieodpłatnie został prze-
kazany prywatnemu przedsiębiorcy, który dalej z powodzeniem go rozwija. Organi-
zacja zaangażowana była również w ratowanie bankrutującego przedsiębiorstwa obu-
wniczego Docksta. Klub sportowy w tym celu mocno zaangażował się w zachęcanie 
mieszkańców gminy w zakup akcji upadającej firmy. podjęte w tym kierunku działa-
nia zakończyły się sukcesem, a firma jest obecnie jednym z głównych pracodawców 
w gminie. W ramach swojej działalności stowarzyszenie uruchomiło pole kempin-
gowe, które następnie oddało prywatnemu przedsiębiorcy w dzierżawę. 

stowarzyszenie, pomimo niewielkiego wsparcia otrzymanego w  ramach podejścia 
Leader, jest bardzo dobrym przykładem, jak znaczący wpływ na rozwój społeczności 
lokalnej mają organizacje wiejskie w szwecji.

DruGi Dzień wyjazdu studyjnego poświęcony był na zapoznanie się z działalnością 
LGD Mittland Plus. Jest to jedna z nielicznych szwedzkich grup, która wdraża czter-
ofunduszową Lsr z budżetem ok. 5,1 mln. €. strategia oparta jest na czterech celach:

  zrównoważone zatrudnienie
  silna lokalna gospodarka
  usługi w rolnictwie i infrastrukturze
  otwarta, zdrowa i dostępna dla wszystkich natura, przyroda.

sposób działania grupy zaprezentowały erika Larsson i Anne svedin. W swej prezen-
tacji przedstawicielki szwedzkiej grupy poświęciły dużo uwagi na przybliżenie zasad 
obowiązujących LGD w procesie przyznawania pomocy. erika Larsson zaprezentow-
ała generator wniosków opracowany przez instytucję zarządzającą, który dostępny 
jest dla beneficjentów na stronie internetowej LGD. podkreśliła, że beneficjent składa 
wniosek o przyznanie pomocy w formie elektronicznej z podpisem elektronicznym, 
który w szwecji jest powszechny i darmowy. Do wniosku załączane są jedynie oś-
wiadczenia wnioskodawcy i  tak np. w  przypadku inwestycji budowlanej szwedzi 
oświadczają, pod odpowiedzialnością karną, o  posiadaniu pozwolenia na budowę, 
nie muszą tego dokumentu załączać do wniosku, tak jak to odbywa się w polsce. 

przed wypłatą beneficjent jest kontrolowany zarówno przez LGD, jak i  instytucję 
zarządzającą, na tym etapie może zostać poproszony o przedstawienie pozwolenia 
na budowę, bądź innych dokumentów potwierdzających prawdziwość złożonych 
oświadczeń wraz z wnioskiem o przyznanie pomocy. Wnioskodawców obowiązuje 
jeden wniosek aplikacyjny niezależnie od funduszu europejskiego, z którego uzyska 
wsparcie. 

erika Larsson podkreślała, że wnioskodawca nie musi znać zasad obowiązujących 
w poszczególnych funduszach, to rolą LGD jest je znać i skutecznie wesprzeć mery-
torycznie ubiegającego się o dofinansowanie. 
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Trwa realizacja grantów z zakresu Rekreacji „Dobrej Widawy”
W ramach tego projektu grantowego dofinansowanie otrzymało 10 grantów, których celem jest rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, a także zwiększenie poczucia integracji i tożsamości społeczności lokalnej. 

Dzięki realizacji projektu 
rozwinięte zostaną 22 obiekty 
niekomercyjnej infrastruktu-

ry rekreacyjnej, z  których skorzysta 
około 1300 osób.
Do tej pory zrealizowano już sporą 
część przewidzianych działań.  
Organizacje sportowe z  Brzeziej 
Łąki i  Piecowic zakupiły sprzęt 
niezbędny do wsparcia istniejącej 
infrastruktury. 
Odbyło się już wiele imprez zachę-
cających do aktywnego trybu życia, 
m.in. Turniej tenisowy w  Sycowie 
w  ramach rewitalizacji kortów czy 
Turniej „Aktywni razem” w  Pieco-
wicach. Natomiast w  Krzykowie 
i  Jeszkowicach przeprowadzono 
warsztaty dotyczące m.in. zasad za-
gospodarowania terenów zielonych 
w wiejskiej przestrzeni publicznej. 
Z kolei w Malerzowie z okazji Dnia 
Dziecka odbył się turniej rodzinny, 
przeprowadzono również warsztaty 
z ornitologiem i leśnikiem. 
W  Długołęce przy boisku spor-
towym zamontowano już trybunę, 
a  w  dalszej kolejności planowane 
jest nasadzenie świerków, a  także 

mityng lekkoatletyczny oraz Dz-
ień Otwarty z  Lekkoatletyką.  
Trwają prace polegające na utworze-
niu przystanku dla rowerzystów 
i  turystów przy zabytkowych fig-
urach w  Brzeziej Łące, a  także 
prace związane z  montażem zest-
awu zabawowo-wspinaczkowego  
w  Bogusławicach oraz utworze-
niem placu zabaw w Bierutowie.
W  Gminie Czernica odbywają się  
działania związane z  poprawą  
estetyki na terenach rekreacyjnych 
i publicznych. 
Na 14 września br. planowane jest 
uroczyste otwarcie piramidy linowej 
w Kamieniu połączone z działania-
mi integrującymi społeczność, a  na 
22 września br. turniej piłkarski dla 
dzieci i młodzieży. W turnieju udział 
wezmą drużyny zarówno chłopców, 
jak i  dziewcząt. Atrakcją imprezy 
będzie z całą pewnością pokaz i prez-
entacja psów ratowników i przewod-
ników osób niepełnosprawnych. 
W  ramach dofinansowanych 
grantów Grantobiorcy nie uzyskują 
dochodu, a rozwijana infrastruktura 
jest ogólnodostępna. 

 Piramida linowa w Kamieniu

 Prace przy montowaniu placu zabaw w Bierutowie  Turniej rodzinny na nowym placu rekreacyjnym w Malerzowie

 Turniej ‚Aktywni razem’ w Piecowicach

 Powstające trybuny na stadionie lekkoatletycznym w Długołęce

 ... i po rewitalizacji

 Trybuny na kortach tenisowych w Sycowie przed



Między Dobrą a Widawą9

Producenci lokalnych wyrobów LGD Dobra Widawa  
laureatami prestiżowych konkursów kulinarnych

 Zwycięzcy konkursu Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”
15 czerwca 2019 r. w Pasażu Grunwaldzkim we Wrocławiu odbyła się kolejna edy-
cja konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – Smaki Regionów”. Podczas już XIX 
Konkursu odwiedzający mogli skosztować dolnośląskich specjałów i porozma-
wiać z producentami o ich recepturach na smaczne i zdrowe produkty. 
Głównym celem konkursu była identyfikacja i  promocja polskich produktów 
regionalnych, osadzonych głęboko w  polskiej tradycji i  od lat wytwarzanych 
tymi samymi metodami i według tych samych receptur. Oprócz znalezienia i za-
chowania narodowych specjałów, zanim odejdą w zapomnienie, wyparte przez 
„szybką” przemysłową żywność, ważne jest również zachęcanie mieszkańców 

obszarów wiejskich, zwłaszcza tych o niekorzystnych warunkach gospodarowa-
nia, do poszukiwania alternatywnych źródeł dochodu, a także przygotowanie ich 
producentów do ubiegania się o ochronę zgodną z ustawodawstwem unijnym.
Organizatorem dolnośląskiej edycji wydarzenia był Urząd Marszałkowski Woje-
wództwa Dolnośląskiego wraz z Polską Izbą Produktu Regionalnego i Lokalnego.
Poniżej zamieszczamy listę producentów z terenu Partnerstwa Dobra Widawa, 
których produkty zostały uhonorowane w  ramach konkursu „Nasze Kulinarne 
Dziedzictwo – Smaki Regionów”

Nagroda: 
„Twaróg Klinek Międzyborski”  

– Okręgowa Spółdzielnia  
Mleczarska Międzybórz

Wyróżnienie: 
„Olej konopny”  

– Olejarnia Brzezinki

Wyróżnienie: 
„Fettina z czosnkiem i czosnkiem 

niedźwiedzim”  
– Magdalena Hupało

Wyróżnienie: 
„Pierogi z kaszą gryczaną i grzybami 

leśnymi” – KGW w Oleśniczce

PRODUKTY MLECZNE: INNE PRODUKTY REGIONALNE 

WYROBY  
CUKIERNICZE:

Nagroda:
 „Bomba Legnicka”  

– Anna  
Kuśmierek-Rudy

NAPOJE  
ALKOHOLOWE:

Wyróżnienie: 
„Nalewka miętowa” 
 – KGW w Oleśniczce

Za nami kolejna edycja konkursu na Najlepszy Smak Dolnego Śląska!
Kto w tym roku zachwycił jury swoimi wyrobami?

W piątek 31 maja o godzinie 13.00 w restauracji Akropolis na wrocławskim Rynku odbył się finał konkursu na „Najlepszy Smak Dolnego Śląska”, który odbywa się 
w ramach festiwalu „Europa na widelcu”. Jury konkursu miało okazję spróbować specjałów od aż 107 lokalnych wystawców. Po długich obradach wyłonili te, które 
wyróżniły się pod względem smakowym, wizualnym i zapachowym. I to one mogą się teraz cieszyć tytułem Najlepszego Smaku Dolnego Śląska w jednej  z 9 kategorii: 
produkty mleczne, produkty mięsne, produkty rybołówstwa, owoce i warzywa, wyroby piekarnicze i cukiernicze, oleje i tłuszcze, miody, napoje (w tym alkohole) 
oraz inne. Zwycięzcy zostali ogłoszeni podczas biesiady 1 czerwca na wrocławskim Rynku.
Oto zwycięzcy z terenu Partnerstwa Dobra Widawa:

W kategorii produkty mleczne:
- „Koziołkowo” Gospodarstwo Rolne Piotr Hupało z Holendrów za ser Fettina z 

czosnkiem i czosnkiem niedźwiedzim
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska z Międzyborza za Tort twarogowy

W kategorii  wyroby piekarnicze i cukiernicze: 
- Pierniki wrocławskie PIERNIKOWE DEKORACJE Anna Kuśnierek-Rudy z 
Wrocławia za pierniki wrocławskie przekładaniec z powidłami śliwkowymi

W kategorii oleje i tłuszcze: 
- Olejarnia „Brzezinki” z Brzezinek za olej konopny oraz olej z czarnuszki  Zwycięscy konkursu Najlepszy Smak Dolnego Śląska 
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Stowarzyszenie przeprowadziło war-
sztaty muzyczne i kulinarne. Warszta-
ty muzyczne odbywały się  8 sierpnia 
w Domu Kultury w Wilkowie. Skiero-
wane były do uczestników w każdym 
wieku. Podczas warsztatów zaprezen-
towane zostały instrumenty muzycz-
ne wykorzystywane przez zespoły lu-
dowe. Uczestnicy poznali techniki gry, 
ubiór oraz utwory ludowe. 
14 sierpnia podczas warsztatów kuli-
narnych prowadzonych przez osoby 
z Koła Gospodyń Wiejskich w Buko-
wiu uczestnicy mieli możliwość de-
gustacji dań regionalnych. Na stołach 
w  remizie OSP w  Bukowiu pojawi-
ły się m.in.: żurek, kapusta kiszona 
i  żeberka. Celem warsztatów kuli-
narnych była integracja społeczności 
poprzez wspólne przygotowywanie 
potraw, wymianę przepisów kulinar-
nych z  zachowaniem tradycji na-
szych przodków. W  spotkaniu brały 
udział całe rodziny.

Podsumowaniem projektu była Wil-
kowska Biesiada Kulturalna. Stano-
wiła ona podsumowanie warsztatów 
kulinarnych i  muzycznych. Koło 
Gospodyń Wiejskich w  Bukowiu 
przygotowało potrawy regionalne, 
a  Biesiadę uświetniły występy ze-
społu „Wilkowianie”. Na zakończenie 
odbyła się zabawa z „Kapelą Wilkow-
ską”.
Zdjęcie pt.: Wspólne zdjęcie na za-
kończenie Wilkowskiej Biesiady Kul-
turalnej
We wszystkich ww. wydarzeniach 
brali udział przedstawiciele nasze-
go Stowarzyszenia. LGD reprezen-
towała Wiceprezes Stowarzyszenia, 
Pani Bronisława Mela, pełniąca 
jednocześnie funkcję członka Za-
rządu Stowarzyszenia Zespołów 
Ludowych Ziemi Wilkowskiej oraz 
Aleksandra Borówka  - Specjalista 
ds. informacyjno-doradczych i ani-
macyjnych w obszarze działalności 
organizacji  społecznych i  Joanna 
Praska – Specjalista ds. Wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju, Kontro-
li i Ewaluacji. Dziękujemy za zapro-

szenie na „Biesiadę” i  warsztaty – 
było bardzo miło i smacznie. 
Życzymy kolejnych sukcesów!

Stowarzyszenie Zespołów Ludo-
wych Ziemi Wilkowskiej otrzyma-

ło dofinansowanie na realizację 
projektu Po naszemu – poznajemy 
dziedzictwo kulturowe i  kulinarne 
Gminy Wilków w  ramach projektu 
grantowego pn.: „Dobra Widawa” 
nasze dziedzictwo i tożsamość.

Zakończenie projektu „Po naszemu  
– poznajemy dziedzictwo kulturowe i kulinarne  

Gminy Wilków”

Lipiec i sierpień były bardzo aktywnym czasem dla Stowarzyszenia Zespołów Ludowych Ziemi Wilkowskiej. 
Realizowali oni projekt Po naszemu – poznajemy dziedzictwo kulturowe i kulinarne Gminy Wilków. 

 Warsztaty muzyczne w Domu Kultury w Wilkowie

Szukaj nas na Facebooku!
Szanowni Państwo!

Zachęcamy do polubienia i śledzenia 
naszego profilu na Facebooku: 
Lokalna Grupa Działania Dobra 
Widawa - „OficjalnyProfil”. Znajdą 
tu Państwo informacje o bieżącej 
działalności Stowarzyszenia, 
fotorelacje z wydarzeń, a także 
zapowiedzi zbliżających się ważnych 
prze dsięwzięć, jak np.: nabory 
wniosków o dofinansowanie.
Z uwagi na liczne zgłoszenia 
z Państwa strony pragniemy 
przypomnieć, że Lokalna Grupa 

Działania Dobra Widawa - 
„OficjalnyProfil” to jest jedyny 
poprawny adres naszego profilu na 
Facebooku. Wszelkie inne profile, 
które korzystają z nazwy naszego 
Stowarzyszenia robią to bezprawnie 
i nie ponosimy odpowiedzialności 
za umieszczane na nich informacje. 
Niestety, zamieszczane na nich treści 
są nierzetelne, wybiórcze i mogą 
wprowadzać Państwa w błąd, co 
do promowanych przez LGD Dobra 
Widawa aktywności.

  Warsztaty  kulinarne w Bukowiu
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Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa 
na antenie telewizji regionalnej TVP3 Wrocław

Ostatnimi czasy teren Partnerstwa Dobra Widawa jest bardzo chętnie odwiedzany przez reporterów telewizji regionalnej 
TVP 3 Wrocław. Pokazywane są ciekawe turystycznie miejsca, m.in. rzeka Widawa i ścieżki rowerowe wyznaczone na 
terenie gmin, a także aktywni przedsiębiorcy z naszego terenu, którzy opowiadają o swoich pasjach. 

„AGROFAKTY” Z 9.06.2019 
 „AgroFakty” powstały z  myślą o  tych Dolnoślązakach, którzy chcą poznać 
prawdziwych rolników, więcej wiedzieć o  wsi, o  produkcji żywności 
i  nowoczesnym rolnictwie. Autorką programu jest Jadwiga Jarzębowicz. 
Premiera każdego nowego odcinka jest w niedzielę  o  godz. 10.40.
W  „AgroFaktach” z  9.06.2019 r. pokazane zostały czerwcowe ogrody. 
Występujące w  programie osoby opowiedziały, co w  czerwcu najpiękniej 
kwitnie i  dlaczego warto dzielić się ogrodem z  innymi. My ze swojej strony 
pochwaliliśmy się przedsiębiorcami z  terenu Partnerstwa Dobra Widawa. 
W  programie wystąpili członkowie naszego Stowarzyszenia: Pani Katarzyna 
Klimkiewicz i Pan Rafał Klimkiewicz – Pasieka GUTEK z Dobroszyc oraz Pan 
Dariusz Śmichura, hodowca koni rasy śląskiej – STAJNIA BONZA z Godzieszowa.

„FAKTY TVP3 WROCŁAW” Z 2.08.2019
W programie FAKTY TVP3 Wrocław z dnia 2.08.2019 r, zaprezentowany został 
materiał dotyczący rzeki Widawy. Poruszone zostały tam informacje dotyczące 
naszej operacji własnej pod nazwą „Opracowanie dokumentacji dotyczącej 
szlaków turystycznych – rowerowych, konnych, kajakowych”. 
Obecnie Pracownia Partycypacji Społecznej przygotowuje dla nas raport, 
który będzie dotyczył szlaków: kajakowych, rowerowych i  konnych. W  tym 
celu przedstawiciele Pracowni Partycypacji Społecznej współpracują oraz 
rozmawiają z  samorządami, by raport stał się mocnym fundamentem do 
rozwoju turystyki na obszarze objętym LGD. 
W materiale wypowiadają się: przedstawiciel Pracowni – Sławomir Czerwiński; 
Łukasz Zmarzły – radny miejski gminy Bierutów i aktywista rzeczny z Miasta 
i Gminy Bierutów, który brał udział w dwudniowych badaniach terenowych, 
służąc pomocą oraz wsparciem i  współpracą z  Klubem „Ster” Bierutów. Głos 
zabiera również Piotr Sawicki – Burmistrz Bierutowa, który jest zwolennikiem 
powrotu mieszkańców nad rzekę Widawę.
Operacja jest realizowana w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 

w  ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w  ramach inicjatywy 
LEADER objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-
2020. Europejski Fundusz na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa 
inwestująca w obszary wiejskie.

„Ruszaj z nami” Z 8.08.2019
„Ruszaj z  nami” to cykl wakacyjnych audycji telewizyjnych o  tematyce 
turystycznej, promujący atrakcje oraz tożsamość Dolnego Śląska – jego walory 
przyrodnicze, historyczne, społeczne i kulturalne.
Niezwykłe zabytki, strzeliste wieże i  piękna natura obszaru Miasta Oleśnica 
i Gmina Oleśnica oraz terenów Dobrej i Widawy leżących na terenie działalności 
Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa. Do tego najlepsze miejsca do 
wypoczynku, najpyszniejsza kawa, kolorowe przystanki, rewelacyjny festiwal 
OFCA, rowery i przede wszystkim… niesamowici mieszkańcy! – tak w skrócie 
można opisać Oleśnicę i  kolejny odcinek programu TVP3 Wrocław „Ruszaj 
z nami”, który współtworzyła grupa „Oleśnica Bajk Stajl”.
Zapraszamy do obejrzenia odcinka programu TVP3 Wrocław „Ruszaj z nami”, 
w którym gościnnie miała okazję wystąpić Prezes naszej LGD Agnieszka Kasina 
i opowiedzieć o walorach turystycznych i rekreacyjnych obszaru Doliny Dobrej 
i Widawy.
Dziękujemy „Oleśnica Bajk Stajl” za zaproszenie do programu.
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Wspieramy imprezy kulturalno-edukacyjne 
 na obszarze Partnerstwa Dobra Widawa

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania dobra Widawa podjął w dniu: 9.05.2019 r. Uchwałę nr 1/05/2018 r. w sprawie 
przeznaczenia wsparcia finansowego na organizację imprez kulturalno-edukacyjnych na obszarze Partnerstwa Dobra Widawa. 
O dofinansowanie w wysokości  1000,00 zł mogą się starać Gminy Partnerstwa Dobra Widawa bądź jednostki im podległe. 
Wsparcie przekazywane jest w formie rzeczowej. Poniżej zamieszczamy informacje o imprezach, które już wsparliśmy.  

„Biskupicki Złoty Kłos”
9 czerwca 2019 w  Biskupicach Oław-
skich odbył się VII Przegląd Zespołów 
Ludowych „Biskupicki Złoty Kłos”, 
którego celem była konfrontacja i pro-
mocja dorobku artystycznego grup 
i  zespołów ludowych kształtujących 
wizerunek naszego regionu.
Ponad 20 zespołów ludowych, pod 
okiem komisji artystycznej, walczyło 
o  statuetkę „Biskupickiego Złotego 
Kłosa”, w dwóch kategoriach: wokal-
no-instrumentalnej oraz śpiewaczej.
Jednocześnie odbyły się IX Targi Pro-
duktu Lokalnego. W  tym roku na 
targach wystawiało swoje wyroby 40 
producentów miodów, serów i  ryb 
wędzonych, wędlin, pierników, olejów 
tłoczonych na zimno, cydru trzebni-
ckiego, wyrobów lawendowych, wi-
klinowych, mydlarskich, a także Koła 

Gospodyń Wiejskich z Biskupic Oław-
skich, Dębiny, Kopaliny, Minkowic 
Oławskich, Bystrzycy. 
Organizatorem imprezy było sołectwo 
Biskupice Oławskie, Miejsko-Gminne 
Centrum Kultury w  Jelczu-Laskowi-
cach oraz Urząd Miasta i Gminy Jelcz-
-Laskowice. Imprezę wsparł także 
Urząd Marszałkowski Województwa 
Dolnośląskiego oraz Starostwo Po-
wiatowe w  Oławie. Nagrody główne 
w  postaci statuetek „Biskupickiego 
Złotego Kłosa” wykonano w pracowni 
metaloplastycznej SucheccyArt dzięki 
wsparciu finansowemu Lokalnej Gru-
py Działania „Dobra Widawa”.
Honorowy patronat nad przeglądem 
objęli wicemarszałek Województwa 
Dolnośląskiego oraz Bogdan Szczęś-
niak – Burmistrz Jelcza-Laskowic.

Jarmark Bierutowski
Przez dwa czerwcowe dni miesz-
kańcy Bierutowa i okolic mogli 
liczyć na moc atrakcji. Wszystko 
to za sprawą corocznego Jarmar-
ku Bierutowskiego, który odby-
wał się w dniach 15-16.06.2019. 
Przed publiką wystąpiły zespo-
ły: Kurczat, Suck My Glow, Bu-
raky. Gwiazdą  wieczoru był Sta-
chursky, a na zakończenie dnia 

przed publicznością wystąpił 
oleśnicki artysta – dj Kurpix.
W drugi dzień natomiast odbył 
się „I Bierutowski Bieg Miejski”. 
Był to pierwszy uliczny długo-
dystansowy bieg ulicami mia-
sta. żdy z  uczestników biegu 
otrzymał okolicznościowy pa-
miątkowy medal. Medale zosta-
ły ufundowane przez Lokalną 

Grupę Działania Dobra Widawa.
Następnie na scenie pojawiły się 
przedszkolaki, uczniowie, grupy 
taneczne, zespoły ludowe i  so-
liści. Na „Jarmarku Bierutow-
skim” nie zabrakło stoisk z ręko-
dziełem, gier i zabaw dla dzieci, 
a także loterii fantowej, z której 
dochód przeznaczony został na 
modernizację stadionu.

Dożynki Gminy Czernica
24 i  25 sierpnia odbyły się 
„Dożynki Gminy Czernica”. 
W  tym roku miejscem do-
żynkowych uroczystości 
i  rozmaitych atrakcji była 
Chrząstawa Wielka. W  cza-
sie tegorocznego wydarze-
nia zaprezentowano boga-

ctwo kulturowe wsi i  jej 
niepowtarzalne tradycje. 
Koło Gospodyń Wiejskich 
z  Chrząstawy przygotowało 
niepowtarzalne regionalne 
potrawy, a część artystyczną 
zapewniły zespoły folklory-
styczne i kapele ludowe. 

VI edycja Festiwalu Kultury Ludowej
30 czerwca odbyła się kolejna VI już 
edycja Festiwalu Kultury Ludowej 
w Wilkowie.Festiwal miał charakter 
konkursu piosenki ludowej, w którym 
uczestniczyły zespoły ludowo-folk-
lorystyczne z terenu gmin wchodzą-
cych w skład LGD Dobra Widawa oraz 
Powiatu Namysłowskiego. Miał on na 
celu popularyzację kultury, a także 
promowanie zespołów ludowych dzia-
łających na tym obszarze. Wydarzenie 
to udowodniło, że muzyka ludowa jest 
wielopokoleniowa i  wiecznie żywa, 
ciągle może być ciekawa i atrakcyjna 
dla szerokiego grona odbiorców. Orga-
nizatorem tego wydarzenia artystycz-
nego był Wójt Gminy Wilków – Bogdan 
Zdyb, a patronat honorowy nad festi-
walem objął Marszałek Województwa 
Opolskiego – Andrzej Buła.

Cieszymy się, że Gmina Wilków uda-
nie kontynuuje organizację Festiwalu, 
którego pierwsza edycja odbyła się w 
2014 r. w ramach realizacji przez LGD 
Dobra Widawa „Małych projektów”. 
Od tego czasu festiwal stał się naj-
ważniejszym wydarzeniem folklory-
stycznym w Powiecie Namysłowskim, 
a LGD Dobra Widawa kolejny raz sfi-
nansowała zakup statuetek dla wystę-
pujących zespołów ludowo-folklory-
stycznych. 
W tym roku w jury „Festiwalu” zasia-
dał m.in.: Lesław Wachowski – czło-
nek Rady LGD, a nagrody wręczał 
przedstawiciel Zarządu LGD Paweł 
Dyszlewski. Gratulujemy wszystkim 
wspaniałych występów!

 Stoisko LGD Dobra Widawa na  ,,Biskupickim Złotym Kłosie’’

 Wójt Gminy Czernica Włodzimierz Chlebosz wręcza statuetki 
ufundowane przez LGD Dobra Widawa

 Medale wręczane uczestnikom  
,,I Bierutowskiego Biegu Miejskiego’’ – 

ufundowane przez LGD Dobra Widawa
 Przedstawicielki LGD Dobra Widawa - Agnieszka Kasina i Aleksandra 

Borówka na Jarmarku w Bierutowie

 Paweł Dyszlewski – przedstawiciel Zarządu LGD Dobra Widawa wraz z wójtem Gminy Wilków – 
Bogdanem Zdybem wręczają statuetki ufundowane przez nasze Stowarzyszenie


