
Sprawozdanie   z działalności Fundacji 

„Euro-Country - Partnerstwo dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Wiejskich„ za  

rok 2008. 

   Fundacja Euro – Country, będąca Lokalną Grupą Działania realizowała w 2008 

r. liczne przedsięwzięcia mające na celu szeroko pojęty rozwój obszarów wiejskich. 

Do połowy maja 2008 r. Fundacja zajmowała się przede wszystkim realizacją projektu „Euro 

– Country zwiększenie szans rozwoju obszarów wiejskich gmin Polska Cerekiew, Cisek, 

Pawłowiczki, Reńska Wieś i Bierawa” w ramach (znak proj. L/02/168/2006) na podstawie 

umowy nr L/02/168/2006 o dofinansowanie projektu w ramach „Pilotażowego Programu 

Leader+ - schemat II”. Fundacja „Euro-Country” otrzymała na realizacje projektu 

dofinansowanie w wysokości 600 tyś złotych. Projekt  miał na celu osiągnięcie priorytetów 

określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju i  zawierał kilkanaście zadań.  Do końca projektu 

udało się zrealizować: 

 Organizacja szkoleń mających na celu podniesienie kwalifikacji mieszkańców –  
kursy języka angielskiego i niemieckiego (Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, 
Reńska Wieś – do końca marca), kurs szybkiego czytania i ćwiczenie technik pamięci 
(Zakrzów luty 2008), kurs „Pracownik kadrowo-płacowy Płatnik” (Zakrzów luty – marzec 
2008), kurs zarządzanie firmą (Zakrzów marzec – kwiecień 2008 ), warsztaty plastyczne 
(Bierawa, Cisek, Korzonek, Stara Kuźnia), muzyczne (Cisek, Dziergowice), taneczne 
(Bierawa, Cisek, Pawłowiczki, Stara Kuźnia, Reńska Wieś, Wronin), kurs zarządzanie 
projektami (Zakrzów marzec – kwiecień 2008), kursy komputerowe Długomiłowice, Cisek, 
Zakrzów, Pawłowiczki), kurs sztuka autoprezentacji (Zakrzów kwiecień 2008),  
 Opracowanie, druk i dystrybucja Informatora społeczno-kulturalnego „Euro –
Country”. Zadaniem informatora jest  bezpłatny dostęp mieszkańców  do  rzetelnej informacji  
o wydarzeniach społeczno-kulturalnych,  a celem zwiększenie udziału mieszkańców w 
bieżących wydarzeniach na terenie objętym projektem; 
  Wydanie przewodnika turystycznego z terenu Euro-Country. 
 

Projekt został podsumowany oficjalnym zakończeniem, zorganizowanym 14 maja, w 

trakcie którego zaprezentowały się dzieci i dorośli biorący udział w warsztatach artystycznych 

organizowanych przez Fundację od października ubiegłego roku do końca marca 2008 r.  

Od czerwca 2008 r. przedsięwzięcia Lokalnej Grupy Działania Euro-Country 

skoncentrowały się przed wszystkim na aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla terenu 

swojego działania. Już w marcu podpisana została umowa z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego w sprawie dofinansowania działań zmierzających do aktualizacji 

strategii, jakie Fundacja otrzymała w wyniku otwartego konkursu ofert UMWO. Aktualizacja 

strategii i dokumentów okołostartegicznych (statut, regulamin Rady Fundacji etc.) związana 

była z dostosowaniem się Lokalnej Grupy Działania, jaką  jest Euro-Country, do wymogów 

zawartych w ustawie z 7 marca 2008 r. o Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz 



rozporządzeniu z dnia 23 maja w sprawie szczegółowych kryteriów i sposobu wyboru 

lokalnej grupy działania do realizacji lokalnej strategii rozwoju w ramach PROW na lata 2007 

– 2013. 

Na początku czerwca odbyły się warsztaty z ekspertem zewnętrznym, który 

przeprowadził z grupą analizę SWOT dla naszego terenu. Cały proces aktualizacji strategii 

odbywał się pod nadzorem eksperta zewnętrznego, przy współpracy dodatkowego eksperta 

oraz zespołu roboczego powołanego w lutym 2008 spośród osób działających w Fundacji. 

Również w czerwcu rozpoczęliśmy rozmowy z gminami Głogówek i Lubrza na temat ich 

przystąpienia do Fundacji w roli partnera. Rozmowy zakończone pozytywnie spowodowały 

powiększenie obszaru działania LGD o rzeczone dwie gminy.  

W okresie od czerwca do września włącznie, odbyło się kilka spotkań – konsultacji 

społecznych oraz warsztatów, zmierzających do zaktualizowania strategii, m.in. poprzez 

zbieranie ankiet badawczych wśród mieszkańców naszego terenu. W trakcie tych spotkań 

mieszkańcy zostali również poinformowani o możliwościach skorzystania ze środków z 

PROW na lata 2007 – 2013. 

W grudniu 2008 Fundacja Euro-Country złożyła w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Opolskiego wniosek o wybór lokalnej grupy działania oraz wniosek o 

przyznanie pomocy na funkcjonowanie Lokalnej Grupy działania na rok 2009. 

 


