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OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /
OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*,

O KTÓREJ MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R.
O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

(Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, 2020, z późn. zm.)

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub
w przypisach.

W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać „nie dotyczy” lub przekreślić pole.

Zaznaczenie „*”, np.: „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna realizacji zadania publicznego*”, oznacza, że należy
skreślić niewłaściwą odpowiedź i pozostawić prawidłową. Przykład: „Oferta realizacji zadania publicznego*/Oferta wspólna
realizacji zadania publicznego*”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego
jest adresowana oferta Zarząd Województwa Opolskiego

2. Rodzaj zadania publicznego 1) Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów
wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1–32a.

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby,
strona www, adres do korespondencji, adres email, numer telefonu

Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna"
46-333 Sternalice
Sternalice 81

Forma prawna: stowarzyszenie
KRS: 0000311855
Telefon: 34 313 60 15
Email: lgd@gornaprosna.pl
Strona WWW: www.gornaprosna.pl

2. Dane osoby upoważnionej do składania
wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i
nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)

Lista reprezentantów zgodnie z KRS 0000311855:
Agnieszka Bachowska
Sylwia Kus

Osoba/y upoważniona do składania wyjasnień:
Agnieszka Bachowska
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III. Opis zadania

1. Tytuł zadania publicznego OPOWIEM CI BAJKĘ...czyli opowieści znad Górnej Prosny

2. Termin realizacji zadania publicznego Data
rozpoczęcia

od podpisania
umowy

Data
zakończenia

2022-12-
31

3. Syntetyczny opis zadania (należy wskazać i opisać: miejsce realizacji zadania, grupę docelową, sposób rozwiązywania jej
problemów/zaspokajania potrzeb, komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)

ad. Miejsce realizacji zadania
Zadanie będzie realizowane w biurze LGD "Górna Prosna" w Sternalicach.
ad. Grupa docelowa,
Grupą docelową naszego projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna”, a także
wszyscy pozostali mieszkańcy obszaru i województwa opolskiego chcący zapoznać się z naszym dziedzictwem
kulturowym jakim w znaczącym stopniu są legendy. Tradycja i dziedzictwo kulturowe wsi to bardzo ważne aspekty
życia społecznego dlatego należy upowszechniać swoją wiedzę i doświadczania szczególnie włączając młode
pokolenie, które w obecnych, trudnych czasach, często traci więź z otoczeniem w którym mieszka. Dzięki
zaplanowanym działaniom zwiększy się udział grupy docelowej w rozwoju obszaru a dzięki temu zaaktywizujemy oraz
włączymy w życie społeczne również najmłodszych mieszkańców terenu LGD „Górna Prosna”. Uczestnicząc w
realizacji projektu zachęci to do późniejszej dzielności służącej całej społeczności lokalnej
Do udziału w projekcie rozesłane zostaną zaproszenia do wszystkich szkół podstawowych, a także do instytucji
organizujących zajęcia dodatkowe dla dzieci w/w wieku tj. świetlic, ośrodków kultury. Udział w projekcie nie jest
obligatoryjny. Konkurs jest w 100% skierowany do osób poniżej 35 roku życia, a dokładniej do ponad 800 dzieci w
wieku szkolnym klas 1-3. Grupą docelową wydanej publikacji są dzieci, młodzież, a także pozostali mieszkańcy
obszaru LGD i województwa opolskiego.

ad. Sposób rozwiązywania jej problemów/zaspokajania potrzeb,
Z dyskusji prowadzonych przez członków LGD podczas formalnych i nieformalnych spotkań wskazano na istnienie
dość powszechnego w naszym regionie problemu z którym borykają się mieszkańcy z terenu LGD „Górna Prosna” to
coraz mniejsza aktywność społeczna oraz mało form wspierających włączenie społeczne. Aktywizacja mieszkańców
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest bardzo ważnym aspektem życia
społecznego. Jednakże z roku na rok widać jak maleje. Grupą bardzo nisko zaangażowaną w działania społeczne są
dzieci i młodzież. Na terenach wiejskich dzieci nie mają tak wielu możliwości korzystania z różnych form aktywności
społecznej. Świetlice wiejskie, ośrodki kultury organizują zajęcia, które pozwalają dzieciom na alternatywne formy
spędzania wolnego czasu oraz pozalekcyjne spotkanie się z rówieśnikami. Daleko jednak im do zajęć organizowanych
w większych miastach. W obecnych czasach poprzez trwającą od kilkunastu miesięcy pandemię COVID relacje
międzyludzkie uległy znacznemu pogorszeniu, ludzie zamknęli się na świat i codzienność. LGD jako duża organizacja
zrzeszająca cztery gminy (2 wiejskie i 2 miejsko-wiejskie) ma szansę przyczynić się do aktywizacji i promocji szeroko
pojętego rozwoju obszarów wiejskich.
Ze względu na specyfikę realizacji programów dotacyjnych rzadko włączane są małe wsie i miejscowości. Z rozmów
poświęconych temu tematowi, zarówno w naszej LGD, jak w trakcie spotkań z innymi grupami z terenu województwa
opolskiego wynika, że aby skutecznie oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich potrzebny jest projekt społeczny,
który pozwoli włączyć najmłodszych mieszkańców w działania społeczne, a także uatrakcyjni im życie w
społecznościach, w których żyją.
Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom zdecydowaliśmy się na realizację projektu polegającego na
przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna”
polegającego na wykonaniu prac plastycznych przedstawiającej miejsca, postacie i inne, związane z terenem LGD
„Górna Prosna” a w szczególności prace inspirowane legendami, wyjątkowymi miejscami, rzeką Prosną wraz z
młynami stojącymi nieopodal niej, zabytkami i przyrodą. Po zakończeniu konkursu planujemy wydać publikację wraz z
grą memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki dla dzieci pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści
znad Górnej Prosny. Działania takie pozwolą na dotarcie do młodszej grupy społeczeństwa lokalnego i zachęcą ją do
dalszego włączania się w działania służące rozwojowi obszarów wiejskich LGD „Górna Prosna”. Chcąc zachęcić dzieci
i młodzież do działania w sferze społecznej chcemy dać im możliwość współdziałania, współtworzenia produktu
promującego nasz obszar a tym samym rozwijającego obszary wiejskie. Dbanie o potencjał kulturowy miejsca w
którym mieszkamy dajemy możliwość wzbudzenia większej więzi z otoczeniem a co za tym idzie pozostania w nim w
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dorosłym życiu.

ad. Komplementarność z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty)
Zaplanowana w ramach projektu publikacja jest komplementarna z działaniami podejmowanymi przez naszą
organizację.  Jest to również ważne aspekt potwierdzający komplementarność z naszymi działaniami. Poprzednie
nasze publikacje Smaki Górnej Prosny (Opolskie ze smakiem) oraz Śladem Sołectw Górnej Prosny (KSOW) pozwoliły
nam poznać wielu ciekawych ludzi, którzy stają się inspiracją do kolejnych realizowanych przez nas działań. Biuro
prowadzi sprawy stowarzyszenia m.in. poprzez inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz stowarzyszenia oraz
innych organizacji z terenu objętego lokalną strategią rozwoju tj. gmin, stowarzyszeń, grup nieformalnych, a także
wszystkich mieszkańców. Prócz w/w działań biuro także zajmuje się realizacją zadań w zakresie animacji lokalnej i
współpracy ze społecznością lokalną oraz w zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych
stowarzyszenia.

ad. Czy zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych Województwa i jest skierowane do mieszkańców
województwa opolskiego lub realizowane na jego rzecz
Zadanie wpisuje się w zakres zadań własnych Województwa i jest skierowane do mieszkańców województwa
opolskiego.
ad. Informacje o wojewódzkim zasięgu zadania
 Grupą docelową naszego projektu są uczniowie klas I-III szkół podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna”, a także
wszyscy pozostali mieszkańcy obszaru i województwa opolskiego chcący zapoznać się z naszym dziedzictwem
kulturowym jakim w znaczącym stopniu są legendy. Projekt dotrze do szerokiego grona odbiorców, gra z publikacją
zostaną również przekazane pozostałym lokalnym grupom działania z województwa opolskiego aby jeszcze szerzej
rozpowszechnić naszą lokalną kulturę. W wymianie i rozpowszechnianiu rezultatów uczestniczyć będą wszyscy
mieszkańcy naszego obszaru i nie tylko. Bajki będą czytane przez dziadków, rodziców, będą poznawane przez dzieci,
a w grę zagra każdy dlatego zakresem projekt obejmuje wiele podmiotów uczestniczących w rozwoju obszarów
wiejskich. 
ad. Informacje o ewentualnych odstępstwach w realizacji działań
brak
ad. Określenie ryzyk mogących wystąpić przy realizacji zadania
brak
ad. Opis dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w ramach realizowanego zadania publicznego,
zgodnie z wymogami określonymi w art. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami
Do realizacji zadania zaproszone zostaną wszystkie dzieci - również te ze szczególnymi potrzebami. Również
odbiorcami projektu pozostają wszyscy mieszkańcy - również Ci ze specjalnymi potrzebami.
ad. Opis działań związanych z promocją zadania publicznego
Publikacja prócz przekazania do wszystkich lokalnych grup działania województwa opolskiego, będzie
rozdystrybuowana do wszystkich gmin ( urzędów, bibliotek, domów kultury) dlatego każdy mieszkaniec naszego
terenu ale nie tylko, również turyści, przejezdni, będą mieć możliwość zapoznania się z publikacją i naszym lokalnym
dziedzictwem. Na naszej stronie www.gornaprosna.pl zostanie utworzona specjalna zakładka z publikacją. Nie
jesteśmy z wydrukowaną publikacją dotrzeć do każdego mieszkańca woj. opolskiego dlatego dajemy możliwość
dostępu elektronicznego ściągnięcia publikacji. Sprawia to, że zakres odbioru jest naprawdę szeroki. Prócz
powyższego o projekcie na bieżąco będą informować lokalna prasa (okoliczne gminny biuletyny), informacje będą
umieszczane na naszej stornie www.gornaprosna.pl a także na stronach internetowych naszych czterech gmin Gminy
Gorzów Śląski, Radłów. Rudniki i Praszka. Na bieżąco będzie również wrzucać posty na naszego FB. Mamy również
w zamiarze udzielenie wywiadu dla lokalnej tv. Dzięki szeroko rozumianej współpracy jesteśmy w stanie całą
kampanię promocyjną przeprowadzić bez kosztowo dzięki temu możemy sobie pozwolić na wydanie jeszcze większej
ilości sztuk w celu jeszcze szerszej promocji i dotarcia to jeszcze większej ilości odbiorców.
ad. Informację o dofinansowaniu inwestycji związanych z realizacją zadania (jeśli dotyczy)
Projekt OPOWIEM CI BAJKĘ... czyli opowieści znad Górnej Prosny został złożony w ramach planu działania Krajowej
Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.  W ramach tego projektu staramy się
o dofinansowanie w wysokości 72 593,60 zł z czego Nasz wkład własny finansowy wynosi 2 600 zł dlatego w ramach
tego konkursu ubiegamy się o dofinansowanie wkładu własnego w wysokości 2600,00 zł.
ad. Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy (jeśli dotyczy)
n/d
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ad. Informacje o planowanych partnerach w realizacji zadania publicznego (jeśli dotyczy)
n/d
ad. dodatkowe informacje
n/d
ad. Krótka charakterystyka zadania publicznego

Operacja polegać będzie na przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z
terenu LGD „Górna Prosna”. Oraz na wydaniu 3000 egz. publikacji pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad
Górnej Prosny oraz 3000 egz. Gry „memory” pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako
spójnego kompletu.
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4. Plan i harmonogram działań na rok 2022
(należy wymienić i opisać w porządku logicznym wszystkie planowane w ofercie działania oraz określić ich uczestników i miejsce ich realizacji)

Lp. Nazwa działania Opis Grupa docelowa Planowany termin
realizacji

Zakres działania
realizowany przez
podmiot
niebędący stroną
umowy2)

1

Wydanie 3000 egz. publikacji pt. Opowiem Ci
bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny oraz
3000 egz. Gry „memory” pt. Opowiem Ci bajkę…
czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako
spójnego kompletu.

Po zakończeniu konkursu planujemy wydać publikację wraz z grą memory zawierającą
prace laureatów konkursu, a także bajki dla dzieci pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści
znad Górnej Prosny. Działania takie pozwolą na dotarcie do młodszej grupy społeczeństwa
lokalnego i zachęcą ją do dalszego włączania się w działania służące rozwojowi obszarów
wiejskich LGD „Górna Prosna”. Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do działania w sferze
społecznej chcemy dać im możliwość współdziałania, współtworzenia produktu
promującego nasz obszar a tym samym rozwijającego obszary wiejskie. Dbanie o potencjał
kulturowy miejsca w którym mieszkamy dajemy możliwość wzbudzenia większej więzi z
otoczeniem a co za tym idzie pozostania w nim w dorosłym życiu.

Grupą docelową wydanej
publikacji są dzieci, młodzież, a
także pozostali mieszkańcy
obszaru LGD i województwa
opolskiego. 

od podpisania
umowy 

-
2022-12-31

n/d
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2 Nagrody na konkurs plastyczny

Przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z
terenu LGD „Górna Prosna” polegającego wykonaniu prac plastycznych przedstawiającej
miejsca, postacie i inne, związane z terenem LGD „Górna Prosna” a w szczególności prace
inspirowane legendami, wyjątkowymi miejscami, rzeką Prosną wraz z młynami stojącymi
nieopodal niej, zabytkami i przyrodą. Po zakończeniu konkursu planujemy wydać publikację
wraz z grą memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki dla dzieci pt.
Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny. Działania takie pozwolą na
dotarcie do młodszej grupy społeczeństwa lokalnego i zachęcą ją do dalszego włączania
się w działania służące rozwojowi obszarów wiejskich LGD „Górna Prosna”. Chcąc
zachęcić dzieci i młodzież do działania w sferze społecznej chcemy dać im możliwość
współdziałania, współtworzenia produktu promującego nasz obszar a tym samym
rozwijającego obszary wiejskie. Dbanie o potencjał kulturowy miejsca w którym mieszkamy
dajemy możliwość wzbudzenia większej więzi z otoczeniem a co za tym idzie pozostania w
nim w dorosłym życiu.

Grupą docelową naszego
projektu są uczniowie klas I-III
szkół podstawowych z terenu
LGD „Górna Prosna”, a także
wszyscy pozostali mieszkańcy
obszaru i województwa
opolskiego chcący zapoznać się
z naszym dziedzictwem
kulturowym jakim w znaczącym
stopniu są legendy. Tradycja i
dziedzictwo kulturowe wsi to
bardzo ważne aspekty życia
społecznego dlatego należy
upowszechniać swoją wiedzę i
doświadczania szczególnie
włączając młode pokolenie,
które w obecnych, trudnych
czasach, często traci więź z
otoczeniem w którym mieszka.
Dzięki zaplanowanym
działaniom zwiększy się udział
grupy docelowej w rozwoju
obszaru a dzięki temu
zaaktywizujemy oraz wyłączymy
w życie społeczne również
najmłodszych mieszkańców
terenu LGD „Górna Prosna”.
Uczestnicząc w realizacji
projektu zachęci to do
późniejszej dzielności służącej
całej społeczności lokalnej

od podpisania
umowy 

-
2022-12-31

n/d

3 Przygotowanie tekstu do publikacji
Planujemy przekazać napisanie 26 bajek na podstawie legend i opowieści z terenu LGD
„Górna Prosna”. Z wykonawcą zostanie podpisana umowa na kwotę 2 600,00 zł brutto.
Koszt stanowi wkład pieniężny.

Grupą docelową wydanej
publikacji są dzieci, młodzież, a
także pozostali mieszkańcy
obszaru LGD i województwa
opolskiego. 

od podpisania
umowy 

-
2022-12-31

n/d
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5. Opis zakładanych rezultatów realizacja zadania publicznego (należy opisać: 
1. co będzie bezpośrednim efektem (materialne "produkty" lub "usługi" zrealizowane na rzecz uczestników zadania)
2. jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
3. czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych działaniach organizacji? - trwałość

rezultatów zadania)

ad. 1. Co będzie bezpośrednim efektem (materialne "produkty" lub "usługi" zrealizowane na rzecz
uczestników zadania) realizacji oferty?
Najważniejszym i najbardziej namacalnym efektem operacji będzie włączenie dzieci w aktywność społeczną. Drugim z
ważnych efektów będzie wzmocnienie tożsamości z miejscem, w którym żyją. Poznając opowieści/legendy o naszym
przekazywane w naszym rejonie pozwolą trwać pokoleniom w poczuciu wspólnoty z tymi, którzy już odeszli. Legendy
przechowują historię, tradycję, życiową mądrość i wartości, a także stoją na straży tożsamości. Dla młodych ludzi to
krok ku włączaniu się życie społeczne a w przyszłości do podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu.
Uczestnicząc w realizacji projektu i mając wpływ na jej efekty zachęci to do późniejszej działalności służącej całej
społeczności lokalnej. Poprawi się jakość życia mieszkańców, zacieśnią się więzi rodzinne poprzez wspólne czytanie i
granie. Konkurs natomiast rozbudzi i rozwinie wrażliwość estetyczną oraz zdolności i umiejętności artystyczne dzieci.
Mierzalnym efektem, który zostanie osiągnięty po realizacji operacji jest wydanie 3000 egz publikacji, 3000 egz gry
memory oraz przekazania wiedzy na temat legend i opowieści obszaru LGD „Górna Prosna” dzieciom. Będzie również
miało wpływ na promocję obszaru LGD oraz rozwój obszarów wiejskich gdyż publikacja trafi do szerokiego grona
odbiorców nie tylko z obszaru LGD. Publikacja również utrwali zapomniane już, a czasem pamiętane tylko przez
starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechni i zaktywizuje do wspólnego spędzania
czasu, a także zainspiruje plastycznie i poszerzy horyzonty twórcze.

ad. 2. Jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania?
Z dyskusji prowadzonych przez członków LGD podczas formalnych i nieformalnych spotkań wskazano na istnienie
dość powszechnego w naszym regionie problemu z którym borykają się mieszkańcy z terenu LGD „Górna Prosna” to
coraz mniejsza aktywność społeczna oraz mało form wspierających włączenie społeczne. Aktywizacja mieszkańców
wsi na rzecz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich jest bardzo ważnym aspektem życia
społecznego. Jednakże z roku na rok widać jak maleje. Grupą bardzo nisko zaangażowaną w działania społeczne są
dzieci i młodzież. Na terenach wiejskich dzieci nie mają tak wielu możliwości korzystania z różnych form aktywności
społecznej. Świetlice wiejskie, ośrodki kultury organizują zajęcia, które pozwalają dzieciom na alternatywne formy
spędzania wolnego czasu oraz pozalekcyjne spotkanie się z rówieśnikami. Daleko jednak im do zajęć organizowanych
w większych miastach. W obecnych czasach poprzez trwającą od kilkunastu miesięcy pandemię COVID relacje
międzyludzkie uległy znacznemu pogorszeniu, ludzie zamknęli się na świat i codzienność. LGD jako duża organizacja
zrzeszająca cztery gminy (2 wiejskie i 2 miejsko-wiejskie) ma szansę przyczynić się do aktywizacji i promocji szeroko
pojętego rozwoju obszarów wiejskich.
Ze względu na specyfikę realizacji programów dotacyjnych rzadko włączane są małe wsie i miejscowości. Z rozmów
poświęconych temu tematowi, zarówno w naszej LGD, jak w trakcie spotkań z innymi grupami z terenu województwa
opolskiego wynika, że aby skutecznie oddziaływać na rozwój obszarów wiejskich potrzebny jest projekt społeczny,
który pozwoli włączyć najmłodszych mieszkańców w działania społeczne, a także uatrakcyjni im życie w
społecznościach, w których żyją. Wychodząc naprzeciw wskazanym powyżej problemom zdecydowaliśmy się na
realizację projektu polegającego na przeprowadzeniu konkursu plastycznego dla uczniów klas I-III szkół
podstawowych z terenu LGD „Górna Prosna” polegającego wykonaniu prac plastycznych przedstawiającej miejsca,
postacie i inne, związane z terenem LGD „Górna Prosna” a w szczególności prace inspirowane legendami,
wyjątkowymi miejscami, rzeką Prosną wraz z młynami stojącymi nieopodal niej, zabytkami i przyrodą. Po zakończeniu
konkursu planujemy wydać publikację wraz z grą memory zawierającą prace laureatów konkursu, a także bajki dla
dzieci pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny. Działania takie pozwolą na dotarcie do młodszej
grupy społeczeństwa lokalnego i zachęcą ją do dalszego włączania się w działania służące rozwojowi obszarów
wiejskich LGD „Górna Prosna”. Chcąc zachęcić dzieci i młodzież do działania w sferze społecznej chcemy dać im
możliwość współdziałania, współtworzenia produktu promującego nasz obszar a tym samym rozwijającego obszary
wiejskie. Dbanie o potencjał kulturowy miejsca w którym mieszkamy dajemy możliwość wzbudzenia większej więzi z
otoczeniem a co za tym idzie pozostania w nim w dorosłym życiu.

ad. 3. Czy przewidywane jest wykorzystanie rezultatów osiągniętych w trakcie realizacji oferty w dalszych
działaniach organizacji? - trwałość rezultatów zadania)
Przewidujemy w dalszych działaniach naszej organizacji wykorzystać osiągnięte w trakcie realizacji zadania rezultaty.
Publikacja pozwoli nam poznać wielu ciekawych ludzi, którzy stają się inspiracją do kolejnych realizowanych przez nas
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działań. To bardzo trwały i namacalny efekt, którego pokłosiem jest chociażby ta publikacja. Operacja ma wpływ na
rozwój obszarów wiejskich. Konkurs plastyczny to świetna forma pobudzenia aktywności u dzieci. Dodatkowe zajęcie
pozwoli im na rozwijanie zainteresowań i da motywację do kreatywnego spędzania wolnego czasu. Zachęci do
czytania, które coraz częściej przegrywa z telefonem czy telewizorem. Dzieci czytając opowieści o swoim rejonie
poczują więź ze swoimi miejscowości co się może w przyszłości przyczyni do tego, że zostaną oni na wsi i będą
stanowili młody, aktywny potencjał społeczny. Publikacja również utrwali zapomniane już, a czasem pamiętane tylko
przez starszych mieszkańców, legendy i opowieści. Gra natomiast upowszechni i zaktywizuje do wspólnego spędzania
czasu, a także zainspiruje plastycznie i poszerzy horyzonty twórcze.
ad. dodatkowe informacje
n/d

6. Dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego 3)

Nazwa rezultatu Planowany poziom osiągnięcia
rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów /
źródło informacji o osiągnięciu

wskaźnika

Publikacja (300 sztuk) wraz z grą
memory (3000 sztuk) kpl faktura VAT

IV. Charakterystyka oferenta

1. Informacja o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne

Jesteśmy organizacją pozarządową, zajmującą się dystrybuowaniem środków unijnych, a także skupiającą w ramach
członkostwa podmioty gospodarcze, publiczne, społeczne, a także mieszkańców. Głównie wdrażamy i realizujemy
Lokalną Strategię Rozwoju w ramach PROW 2014 -2020. Zrealizowaliśmy międzynarodowy projekt współpracy
"Dobre bo lokalne" mający na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorczości za pomocą produktów i usług
wykorzystujących zasoby lokalne. Operacja „Dobre bo lokalne” skierowana była do mieszkańców obszarów
partnerskich LGD, a zwłaszcza do twórców ludowych, małych przedsiębiorstw, osób nieaktywnych zawodowo, kobiet,
osób młodych oraz seniorów. Poza tym zrealizowaliśmy szereg innych projektów m.in.:
1. "GRA(MY) O SWOJE" - NOWE UMIEJĘTNOŚCI CZŁONKÓW LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO Z ZAKRESU TWORZENIA GIER TERENOWYCH - w ramach KSOW.
2. LSR w ramach PROW 2007 -2013.
3. Kobieta na wsi - kobieta aktywna - w ramach PO FIO.
4. Śladem sołectw Górnej Prosna - w ramach KSOW 2021 rok.
5. Smaki Górnej Prosny - w ramach Opolskie ze smakiem 2021 rok.
6. Korony żniwne zanikającą tradycją lokalną - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2020 rok.
Podczas realizacji ostatnich projektów nawiązaliśmy bliską współpracę ze wszystkimi, tj. sześćdziesięcioma,
sołectwami. Codzienna działalność związana jest z realizacją działań statutowych oraz z ścisłą współpracą z
mieszkańcami obszaru LGD, stowarzyszeniami oraz przedsiębiorcami. Organizujemy spotkania różnych podmiotów w
celu wymiany doświadczeń, szkolenia oraz konsultacje. Biuro prowadzi sprawy stowarzyszenia m.in. poprzez
inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz stowarzyszenia oraz innych organizacji z terenu objętego lokalną
strategią rozwoju tj. gmin, stowarzyszeń, grup nieformalnych a także wszystkich mieszkańców. Prócz w/w działań
biuro także zajmuje się realizacją zadań w zakresie animacji lokalnej i współpracy ze społecznością lokalną oraz w
zakresie spraw administracyjnych, finansowych i organizacyjnych stowarzyszenia. Nasza działalność w zakresie,
którego dotyczy zadanie publiczne namacalnie zaczęła się w 2021 roku poprzez wydanie publikacji Smaki Górnej
Prosny.

2. Zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania

Obecnie zatrudniamy 2 osoby w biurze LGD "Górna Prosna". Pracownicy są odpowiedzialni za wdrażanie LSR oraz
aktywizację społeczności lokalnej. Pracownicy biura posiadają doświadczenie w realizacji podobnych projektów. Przy
wyborze wykonawców zadań będziemy się kierować ich doświadczeniem w zakresie objętym wnioskiem oraz opinią i
rekomendacjami innych podmiotów. Za koordynację zadania będzie odpowiedzialny pracownik biura. Biuro jest
wyposażone w niezbędne meble oraz sprzęty tj. komputery, drukarki, materiały biurowe niezbędne do funkcjonowania
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biura. Zasoby finansowe stanowią składki członkowskie. W/w zasoby będą stanowić wkład w realizację projektu.
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V. Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego

V.A Zestawienie kosztów realizacji zadania
(w sekcji V-A należy skalkukować i zamieścić wszystkie koszty realizacji zadania niezależnie od źródła finansowania wskazanego w sekcji V-B)

Lp. Rodzaj kosztu Rodzaj
miary

Koszt
jedno ‐
stkowy
[PLN]

Liczba
jedno ‐
stek

Wartość (PLN)

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 34)

I. Koszty realizacji działań

I.1 Wydanie 3000 egz. publikacji pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny oraz 3000 egz. Gry
„memory” pt. Opowiem Ci bajkę… czyli opowieści znad Górnej Prosny – jako spójnego kompletu.

I.1.1
Opracowanie, druk publikacji (3000
sztuk) i gry memory (3000 sztuk)

komplet
60 165,00

zł
1,00 60 165,00 zł 60 165,00 zł 0.00 zł 0.00 zł

I.2 Nagrody na konkurs plastyczny

I.2.1 Nagrody na konkurs plastyczny. komplet 2 600,00 zł 1,00 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0.00 zł 0.00 zł

I.3 Przygotowanie tekstu do publikacji

I.3.1 Przygotowanie tekstu do publikacji usługa 2 600,00 zł 1,00 2 600,00 zł 2 600,00 zł 0.00 zł 0.00 zł

Suma kosztów realizacji zadania 65 365,00 65 365,00 0,00 0,00

II. Koszty administracyjne

II.1

Uporządkowanie i opracowanie
materiałów do publikacji, udział w
komisji konkursowej, informowanie,
komunikowanie, promocja,
wykonywanie do. zdjęciowej,
koordynacja prac jury, koordynacja
całokształtu projektu.

godzina 30,76 zł 115,00 3 537,40 zł 3 537,40 zł 0.00 zł 0.00 zł

II.2

Udział 4 osób z ośrodków kultury z
terenu LGD "Górna Prosna" w
pracach Komisji konkursowej,
opracowanie wzorów dyplomów,
wykonanie zdjęć prac z konkursu
plastycznego.

godzina 30,76 zł 120,00 3 691,20 zł 3 691,20 zł 0.00 zł 0.00 zł

Suma kosztów administracyjnych 7 228,60 7 228,60 0,00 0,00

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 72 593,60 72 593,60 0,00 0,00

V.B Źródła finansowania kosztów realizacji zadania

Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN] Udział
[%]

1 Suma wszystkich kosztów realizacji zadania 72 593,60 zł 100

2 Planowana dotacja w ramach niniejszej oferty 2 600,00 zł 3.58

3 Wkład własny 69 993,60 zł 96.42

3.1 Wkład własny finansowy 69 993,60 zł 96.42

3.2 Wkład własny niefinansowy (osobowy i rzeczowy) 0,00 zł 0

4 Świadczenia pieniężne od odbiorców zadania 0,00 zł 0
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V.C Podział kosztów realizacji zadania pomiędzy oferentów6)

Lp. Źródło finansowania kosztów realizacji zadania Wartość [PLN]

Razem Rok 1 Rok 2 Rok 37)

1. Lokalna Grupa Działania "Górna Prosna" - - - -

Suma wszystkich kosztów realizacji zadania - - - -

VI. Inne informacje

1. Deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz sposób ich

reprezentacji wobec organu administracji publiczenej - w przypadku oferty wspólnej
3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych

kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII

ad. 1. Deklaracje o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego
n/d
ad. 2. Działania, które w ramach realizacji zadania publicznego będą wykonywać poszczególni oferenci oraz
sposób ich reprezentacji wobec organu administracji publiczenej - w przypadku oferty wspólnej
n/d
ad. 3. Inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji
przewidywanych kosztów oraz oświadczeń zawartych w sekcji VII
n/d
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VII. Oświadczenia

Oświadczam(my), że:
1. proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego

oferenta(-tów);
2. pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności

pożytku publicznego;
3. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu

zobowiązań podatkowych;
4. oferent/oferenci składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)/zalega(-ją)1) z opłacaniem należności z tytułu składek na

ubezpieczenia społeczne;
5. dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym/właściwą ewidencją;
6. wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
7. W zakresie związanym z otwartym konkursem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem

danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane,
złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

8. Oświadczam, że w bieżącym roku kalendarzowym OTRZYMAŁEM*/NIE OTRZYMAŁEM* w innym konkursie
ogłaszanym przez Zarząd Województwa Opolskiego, finansowania  lub dofinansowania na realizację zadania
publicznego o spójnej treści określonej w niniejszej ofercie. Oferta, która otrzymała dotację na finansowanie lub
dofinansowanie realizacji zadania publicznego, a została złożona do innego konkursu ogłoszonego przez Zarząd
zostaje pozostawiona bez rozpatrzenia

...............................................
(podpis osoby upoważnionej lub podpisy
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów

Data: 2022-03-25 13:23:05

Przypisy
1. Wypełnić jedynie w przypadku, gdy oferta została złożona w związku z ogłoszonym przez organ otwartym konkursem ofert. Należy wskazać rodzaj

zadania, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wynikający z
ogłoszenia o otwartym konkursie ofert.

2. Dotyczy zakresu działania tej części zadania, która będzie realizowana przez podmiot niebędący stroną umowy, o którym mowa w art. 16 ust. 4
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. Organ w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert może odstąpić od wymogu składania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów w realizacji
zadania publicznego, jeżeli rodzaj zadania uniemożliwia ich określenie.

4. Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym czasie.
5. Suma pól 3.1 i 3.2
6. Sekcję V.C należy uzupełnić w przypadku oferty wspólnej.
7. Tabelę należy rozszerzyć w przypadku realizacji oferty w dłuższym okresie.
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