„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Materiał opracowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach
„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”
w zakresie poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska”
wdraża Lokalną Strategię Rozwoju poprzez realizację 3 celów:
CO.1 Rozwój gospodarczy regionu oraz wzrost przedsiębiorczości wśród jego mieszkańców
CO.2 Rozwój turystyczny obszaru w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne
CO.3 Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa
Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju ma spowodować poprawę jakości życia mieszkańców obszarów Lokalnej Grupy Działania. „Leśna Kraina Górnego Śląska” swoimi działaniami
wspiera społeczność wiejską, inspiruje mieszkańców gmin wiejskich do zakładania działalności gospodarczych oraz rozwijania już istniejących przedsiębiorstw z wykorzystaniem
środków unijnych przy tym przyczyniając się do powstawania nowych miejsc pracy. Ponadto
dba o lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów przyrodniczych, historycznych oraz kulturowych.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśna Kraina Górnego Śląska” w okresie programowania 2014-2020 przeprowadziło 19 naborów w ramach realizacji poszczególnych celów
Lokalnej Strategii Rozwoju. Ostatni nabór zakończył się 14 października 2019r.
W ramach wszystkich naborów do Biura LGD „Leśna Kraina Górnego Śląska” wpłynęły
294 wnioski (4 wnioski zostały wycofane), spośród których Rada LGD wybrała 139 wniosków
do sfinansowania ze środków PROW 2014-2020. (przy wnioskach, które wpłynęły uwzględniono nabór 03/2019 -13 wniosków, które na dzień wydania broszury nie zostały poddane
ocenie przez Radę LGD).
Broszura „Dobre praktyki LSR” przedstawia wybrane operacje z sektora gospodarczego, publicznego oraz społecznego, które zostały zrealizowane dzięki środkom unijnym
pozyskanym w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na
obszarze LSR.
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PODSUMOWANIE

17 193 311,50 zł

1 201 725,00 zł

129 560,50 zł

P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych

3 400 000,00 zł

P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych
produktów i usług

480 000,00 zł

150 034,00 zł

50 000,00 zł

P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej

P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

P.2.2.2 Zachowanie tożsamości lokalnej

P.3.1.2 Pobudzanie oddolnych inicjatyw kulturalno-społecznych mieszkańców na rzecz
rozwiązywania problemów społecznych oraz integracji społeczności lokalnej.

294

13

3

74

7

1

03/2019

30

19.

550 000,00 zł

29

02/2019

P.1.1.2 Podejmowanie działalności gospodarczej

1 303 585,00 zł

18.

05/2018

12.

P.1.1.1 Rozwój działalności gospodarczych

2

01/2019

04/2018

11.

110 000,00 zł

P.2.2.3 Zachowanie, utrwalenie i promocja dziedzictwa lokalnego w tym lokalnych
produktów i usług

1

20

17.

03/2018

10.

88 407,00 zł

3 210 000,00 zł

P.2.1.2 Promocja obszaru jako atrakcyjnego miejsca wypoczynku i rekreacji

P.2.1.1 Budowa lub modernizacja obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej

38

21

07/2018

02/2018

9.

1 100 000,00 zł

1 100 000,00 zł

16.

01/2018

8.

Podejmowanie działalności gospodarczej

Podejmowanie działalności gospodarczej

18

06/2018

03/2017

7.

850 000,00 zł

7

2

15.

02/2017

6.

Rozwój działalności gospodarczych

1 220 000,00 zł

80 000,00 zł

1

01/2017

5.

Wzmocnienie kapitału społecznego

Aktywizacja społeczności lokalnej

7

14.

04/2016

4.

290 000,00 zł

19

1

03/2016

3.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego

1 830 000,00 zł

4

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

0

1

2

40

2

1

1

1

10

8

2

1

15

20

11

3

6

1

4

11

0

0

2

1

1

0

6

7

2

1

13

19

9

2

6

1

3

8

196

139

81

Na dzień wydania broszury nabór 03/2019 nie został poddany
ocenie przez Radę LGD

2

52

4

1

1

1

21

16

2

1

19

30

11

10

6

1

4

14

Ilość
Ilość wyW
PodpiWybralimicie sane
złożonych cofanych
ne
wniosków wniosków
środków umowy

01/2018/OW P.2.2.1 Imprezy markowe bazujące na lokalnych produktach związanych ze specyfiką obszaru. 50 000,00 zł

02/2016

2.

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru

Limit środków
dostępnych w
naborze

02/2018/
OW

01/2016

1.

Zakres tematyczny

13.

Numer
naboru

L.p.

Tytuł projektu: „Modernizacja Sali bankietowej w lokalu Karczma-Koszwice”

Beneficjent: Karczma „Koszwice”
Sektor gospodarczy, Gmina Pawonków
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 52 500 zł
Dzięki realizacji operacji Karczma „Koszwice” może pochwalić się najnowocześniejszą salą bankietową
w gminie Pawonków oraz posiada silną pozycję wśród konkurencji na terenie powiatu lublinieckiego.
Modernizacja Sali bankietowej w Karczmie przyczyniła się do znacznego wzrostu organizowanych imprez okolicznościowych, spotkań firmowych, szkoleń a także eventów.

Tytuł projektu:

„Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod firmą
Zoriabresk Janusz Kosmała”

Beneficjent: Janusz Kosmała
Sektor gospodarczy, Gmina Koszęcin
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 55 000 zł
Pasja pana Janusza Kosmała jaką jest kowalstwo artystyczne przerodziła się w pomysł na założenie Kuźni
„Zoriabresk” która tworzy m. in. przepiękne i oryginalne ogrodzenia, balustrady, lampy, a także niezwykłe
ozdoby do każdego typu pomieszczeń. Na stronie internetowej www.kuznia-koszecin.pl można zapoznać się
z realizacjami firmy „Zoriabresk”.
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Tytuł projektu: „Uruchomienie usług grawerowania i znakowania

poprzez zakup nowych maszyn”

Beneficjent: Mirosław Gawron
Sektor gospodarczy, Gmina Kochanowice
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 55 000 zł
Dzięki pozyskanym funduszom Pan Mirosław mógł zakupić
dwa profesjonalne urządzenia. Sprzęt tak wysokiej klasy
umożliwia mu grawerowanie na różnych podłożach, takich
jak: drewno, pleksa, stal. Dzięki przenośnej znakowarce laserowej Pan Mirosław jest w stanie w każdym miejscu wygrawerować oczekiwane przez klientów wzory. Firma zajmuje się również wycinaniem laserowym. Więcej informacji na
temat działalności firmy Pana Mirosława można znaleźć na
stronie internetowej www.elgrawer.pl.

Tytuł projektu:

„Rozpoczęcie działalności gospodarczej pod firmą 			
olaszczygiel.pl Aleksandra Szczygieł”

Beneficjent: Aleksandra Szczygieł
Sektor gospodarczy, Gmina Pawonków
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 55 000 zł
Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu Pani Aleksandra Szczygieł mogła z zamiłowania do fotografii uczynić
przedmiot swojej działalności gospodarczej. Studio fotograficzne olaszczygiel.pl specjalizuje się przede
wszystkim w fotografii portretowej. Ponadto Pani Aleksandra Szczygieł zajmuje się fotografią imprez ślubnych, firmowych, eventów oraz wykonuje sesje produktowe i wnętrz. Więcej informacji o ofercie firmy a także
przykłady realizacji znajdziemy na stronie internetowej www.olaszczygiel.pl.
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Tytuł projektu: „Podejmowanie działalności gospodarczej związanej

z wypożyczaniem sprzętu budowlanego i ogrodniczego”

Beneficjent: Michał Napieralski
Sektor gospodarczy, Gmina Miasteczko Śląskie
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 55 000 zł
Firma BIT powstała jako odpowiedź na potrzeby wielu ludzi, chcących wykonać prace w domu czy też w swoim ogrodzie nie zakupując przy tym bardzo
drogiego sprzętu. Wypożyczalnia narzędzi, profesjonalnego i półprofesjonalnego sprzętu budowlanego i ogrodniczego zadowoli swoją różnorodną ofertę
każdego fana majsterkowania i pielęgnacji ogrodu. Szczegółową ofertę firmy
znajdziemy na stronie internetowej www.fhubit.pl.
Tytuł projektu:

„Przebudowa i adaptacja budynku gospodarczego
na magazyn sprzętu turystycznego i salę rekreacyjną”

Beneficjent: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Łagiewniki Małe
Sektor społeczny, Gmina Pawonków
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 94 697,00 zł
Renowacja budynku wpłynęła bardzo korzystnie na wizerunek gminy, jak
i na jakość życia mieszkańców. Każdy, kto tylko ma na to ochotę, może
korzystać z urządzeń do ćwiczeń. Najczęściej są to mieszkańcy Łagiewnik
Małych, ale mogą to być osoby z sąsiednich miejscowości czy goście przebywający na urlopie. Amatorzy sportu i zdrowego stylu życia zamieszkujący
gminę Pawonków mają dobrze wyposażone miejsce, gdzie mogą aktywnie
spędzać czas wolny
Tytuł projektu: „Budowa terenu rekreacyjnego – siłowni na wolnym powietrzu

w miejscowości Herby”

Beneficjent: Gmina Herby
Sektor publiczny, Gmina Herby
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 64 196,00 zł
Siłownia zewnętrzna powstała jako odpowiedź na potrzeby mieszkańców chcących
poprawić kondycję fizyczną i dbać o swoje
zdrowie. Miejsce jest ogólnodostępne, wyposażone w odpowiednio dostosowane sprzęty
a korzystanie z siłowni jest nieodpłatne.
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Tytuł projektu: „Prace konserwatorskie złoconych

elementów na konstrukcji i snycerce ołtarza
bocznego Matki Boskiej z Dzieciątkiem
w kaplicy Kościoła p.w. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toszku”

Beneficjent: Rzymskokatolicka Parafia
p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku
Sektor społeczny, Gmina Toszek
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 49 395,00 zł
Pozyskanie środków z dofinansowania z zakresu tematycznego „Zachowanie
dziedzictwa lokalnego” w ramach PROW 2014-2020 umożliwiło Parafii p.w. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku dokonania renowacji zabytku znajdującego się w kaplicy kościoła na bocznej ścianie ołtarza. Dla całej parafii renowacja tego zabytkowego ołtarza była bardzo ważna, dlatego też odbyła się
uroczystość ponownej rekoronacji Matki Boskiej Toszeckiej.
Tytuł projektu:

„Zagospodarowanie terenu w sołectwie Pisarzowice
poprzez budowę integracyjnego placu zabaw i rekreacji”

Beneficjent: Gmina Toszek
Sektor publiczny, Gmina Toszek
Kwota dofinansowania z budżetu LSR: 50 000,00 zł
Dzięki realizacji projektu w sołectwie Pisarzowice powstało miejsce , gdzie jego mieszkańcy mogą spędzać wolny czas a dzieci mogą korzystać z placu zabaw, którego brakowało w okolicy. Integracyjny plac
zabaw i rekreacji podzielony jest na 3 strefy: edukacyjno-zabawową- skierowaną przede wszystkim do
dzieci, sportową czyli tzw. siłownię plenerową oraz rekreacyjną- miejscem gdzie mieszkańcy sołectwa
mogą się integrować.
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Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania
„Leśna Kraina Górnego Śląska”
ul. Szkolna 13; 42-286 Koszęcin
e-mail: biuro@lesnakrainalgd.pl
www.lesnakrainalgd.pl
tel.: (34) 373 52 95
Biuro czynne: pon-pt 8:00-16:00
NIP: 5751887940; REGON: 360891224; KRS: 0000529355

