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Za treść informacji odpowiada Stowarzyszenie „Euro-Country”





Lokalna Grupa Działania Euro-Country dzia-
ła od 2007 roku. Jesteśmy jedną z nielicznych 
organizacji, która posiada środki finansowe 
i pomaga mieszkańcom z obszarów wiejskich 
powiatu kędzierzyńsko-kozielskiego, gminom, 

różnego rodzaju organizacjom oraz parafiom w korzystaniu z funduszy unijnych. 
Zależy nam na wysokiej jakości życia mieszkańców oraz rozwoju terenu, jaki 

obejmuje działalność LGD Euro-Country. W ramach działania Programu Rozwoju Ob-
szarów Wiejskich na lata 2007-2013 udało nam się pozyskać dla mieszkańców gmin 
Bierawa, Cisek, Głogówek, Lubrza, Pawłowiczki, Polska Cerekiew oraz Reńska Wieś 
5 milionów 6 tysięcy zł.

Na lata 2014 – 2020 w ramach PROW Euro-Country ma na realizację swojej 
Lokalnej Strategii Rozwoju 4 miliony 750 tysięcy złotych. Do tej pory podpisano już 
24 umowy na ponad 67% tej kwoty. Zajmujemy się pozyskiwaniem środków finan-
sowych. 

Realizujemy różne rodzaje działań: 
l finansujemy pomysły na założenie i rozwijanie firm. Wspieramy inicjatywy ma-

jące na celu tworzenie nowych miejsc pracy oraz rozwój lub przekwalifikowanie 
osób zatrudnionych lub poszukujących pracy;

l pomagamy ulepszać, ożywiać szeroko rozumianą atrakcyjność terenu oraz infra-
strukturę dla mieszkańców. Unowocześniamy centra wsi, aby stały się atrakcyj-
nym miejscem spotkań i wspólnych przedsięwzięć mieszkańców. Powstało wiele: 
wiat rekreacyjnych, placów zabaw, boisk sportowych oraz siłowni zewnętrznych;

l  integrujemy i dopingujemy mieszkańców do działania na rzecz społeczności lo-
kalnej w realizacji wspólnego celu poprzez organizację m.in.: festynów, spotkań, 
szkoleń, warsztatów rękodzielniczych oraz konkursów kulinarnych;

l  promujemy wiedzę o zasobach: przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych obszaru poprzez 
działania promocyjne i edukacyjne, ma-
jące na celu uzmysłowienie mieszkań-
com, jakimi bogactwami przyrodni-
czymi, historycznymi i kulturowymi 
dysponują. Na obszarze znajduje 
się dużo interesujących zabytków 
i miejsc ciekawych krajobrazo-
wo, dlatego też naszym głów-
nym zadaniem jest wypromowa-
nie i udostępnienie tych miejsc 
turystom.
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W ramach naszych działań w latach 2018-2019 zrealizowaliśmy dwa 
projekty grantowe: Euro-Country wspiera aktywnych na terenie oraz 
Najważniejsze to co niewidoczne – łącznie zrealizowano 21 inicjatyw.

Celem projektu grantowego Euro-Country wspiera aktywnych na te-
renie, opiewającego na kwotę 178 876,00 zł, było zwiększenie aktywności 
i integracji mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem osób do 30. roku życia 
i osób po 50. roku życia. Celem projektu grantowego Najważniejsze to co nie-
widoczne, opiewającego na kwotę 97 907,00 zł, była ochrona zasobów przyrodni-
czych, historycznych i kulturowych. Wszystkie zrealizowane przez Grantobiorców zada-
nia uwzględniały animację lub wsparcie dla środowisk wskazanych w LSR jako grupy 
defaworyzowane osób do 30. roku życia i osób po 50. roku życia, promowały ochronę 
środowiska naturalnego, wykorzystywały lokalne zasoby lub bogactwo materialne, 
społeczne, krajobrazowo-przyrodnicze w projekcie. Wszystkie zadania były innowa-
cyjne, dotąd niespotykane na terenie, nowatorskie oraz realizowane w partnerstwie 
z innymi organizacjami, podmiotami, co bardzo korzystnie wpłynęło na polepszenie 
współpracy między organizacjami na terenie. 

Dużymi problemami na terenie Stowarzyszenia „Euro-Country” są brak identy-
fikacji, zgromadzenia i upowszechnienia dobrych praktyk zrealizowanych projektów 
grantowych oraz brak promocji ww. działań wśród samych odbiorców, czyli mieszkań-
ców terenu. Dzięki wydaniu folderu chcemy upowszechnić wiedzę dotyczącą zarządza-
nia projektami z zakresu rozwoju obszarów wiejskich oraz promować jakość życia na 
wsi, jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

Kolejnymi problemami na terenie są bardzo słaba aktywizacja mieszkańców do 
podejmowania działań na rzecz społeczności lokalnej oraz brak udziału zainteresowa-
nych stron w realizowaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jako Lokalna 
Grupa Działania chcemy zaktywizować oraz zmobilizować mieszkańców do podejmo-
wania oddolnych działań mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich na rzecz do-
bra ogólnego naszych mieszkańców. 

Dlatego jeżeli masz pomysł na projekt grantowy, ja-
kąś ciekawą inicjatywę, zbierz grupę osób chętnych 

do jej realizacji i uzyskaj dofinansowanie na po-
krycie niezbędnych kosztów. Możliwości jest 

mnóstwo, wystarczy odrobina kreatywności. 
Poprzez projekty grantowe oraz inicjatywy 

oddolne, społeczne, lokalne rozumiemy różne 
formy samoorganizacji mieszkańców. Zbioro-
we działania powinny zmierzać do określone-
go celu i do wywołania zmiany w środowisku 
lokalnym. Projekty grantowe powinny działać 
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na rzecz dobra wspólnego mieszkańców terenu 
Euro-Country. 

Każdy projekt grantowy powinien angażo-
wać grupę osób, a nawet całą społeczność lokal-

ną. Chęć działania powinna być widoczna od mo-
mentu narodzenia pomysłu, poprzez realizację, do 

momentu osiągnięcia zamierzonego efektu.
Wasza inicjatywa może mieć bardzo różną formę, 

np.: postawienie altany, zakup urządzeń na plac zabaw lub 
do siłowni zewnętrznej, wytyczenie ścieżki rowerowej, wykonanie 

prac porządkowych w nieestetycznych punktach wsi, organizację festy-
nu, rajdu rowerowego, warsztatów, zawodów sportowych, pleneru malarskiego, sa-
dzenie drzewek, napisanie inwentaryzacji miejscowości, wydanie folderu, organizację 
konkursu fotograficznego itd. Paleta pomysłów jest w zasadzie nieograniczona!

Przygotowując projekt grantowy pozwólcie sobie na marzenia, mierzcie 
wysoko, miejcie odwagę wysuwać pomysły, nawet te szalone. Ana-
lizujcie potrzeby społeczności. Zastanówcie się, jakie są jej 
braki. Szukajcie inspiracji w innych miejscowościach, spo-
łecznościach.

Projekty grantowe miały i mają służyć dobru 
ogólnemu, czyli wszystkim mieszkańcom terenu 
Euro-Country. Korzystanie z zakupionych sprzę-
tów, infrastruktury jest i będzie bezpłatne.

Na jeden grant można uzyskać dofinansowa-
nie w kwocie nie większej niż 15 000,00 złotych 
oraz nie mniejszej niż 5 000,00 złotych. Grant jest 
przyznawany do wysokości 100% kosztów kwali-
fikowalnych.

Regulamin, wniosek oraz niezbędne załączniki 
znajdziesz na naszej stronie www.euro-country.pl

Naszym celem jest podniesienie jakości realizacji 
Programu poprzez zgromadzenie przykładów zrealizo-
wanych projektów grantowych, promocję dobrych prak-
tyk oraz aktywizację mieszkańców do podejmowania działań 
mających wpływ na rozwój obszarów wiejskich. Działanie ma słu-
żyć upowszechnianiu wśród potencjalnych beneficjentów i beneficjentów 
PROW 2014-2020 skutecznych rozwiązań, wspierających rozwój obszarów wiejskich, 
z uwzględnieniem projektów grantowych.



Operacja polegała na zakupie sprzętu do szko-
leń: defibrylatora AED, deski ortopedycznej ze 
stabilizacją i pasami, czujników czadu, projekto-
ra multimedialnego, manekina szkoleniowego 
osoby dorosłej. Zostały również przeprowadzo-
ne zajęcia warsztatowe z osobami reprezentują-
cymi grupy defaworyzowane z zakresu udzie-
lania pierwszej pomocy przy użyciu AED oraz 
sposobów wykrywania zagrożeń związanych 
z ekspozycją na działanie gazów trujących.

Źródło: OSP w Cisku
4

PROJEKT GRANTOWY: „EURO-COUNTRY WSPIERA 
AKTYWNYCH NA TERENIE 

– 13 aktywnych inicjatyw.

Zwiększenie świadomości lokalnej społeczności w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy oraz wykrywania zagrożeń 
związanych z działaniem gazów trujących
l

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Cisku

Kwota wsparcia: 14 249,00 zł



Operacja polegała na zorganizowaniu wystawy 
fotograficznej, przedstawiającej historię szkoły 
na przełomie 50 lat wraz z imprezą integrują-
cą grupy defaworyzowane – osoby do 30. i po 
50. roku życia. Organizacja imprezy umożliwiła 
integrację mieszkańców miejscowości Łany oraz 
innych sąsiednich wiosek na terenie gminy Ci-
sek. Działanie było nakierowane na aktywizację  
ww. grup, szukających ciekawej formy spędza-
nia wolnego czasu. Uczestnicy mogli poroz-
mawiać, wymienić się poglądami, wziąć 
udział w grach i zabawach, wspominać 
historię i nauczycieli, obejrzeć wysta-
wę fotograficzną oraz miło spędzić 
czas.

Źródło: Adam Kirchniawy

l
Organizacja imprezy integrującej oraz aktywizującej 

seniorów oraz młodzież z okazji 50 rocznicy powstania 
Szkoły Podstawowej w Łanach

Grantobiorca: Adam Kirchniawy

Kwota wsparcia: 14 200,00 zł
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l Kajaki dla aktywnych na terenie Euro-Country

Grantobiorca: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kwota wsparcia: 8 439,00 zł

Operacja polegała na zorganizowaniu spływu 
kajakowego rzeką Odrą wraz z lekcją pokazową 
z udzielania pierwszej pomocy nad wodą oraz 
przeprowadzeniem konkursu proekologicznego 
dla dzieci. Kolejnym elementem zadania było 
opracowanie i wydanie mapy Aktywnie na tere-
nie Euro-Country z miejscami i ofertą do aktyw-
nego spędzenia wolnego czasu.

Źródło: Fundacja Euro-Country-Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
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Aktywizacja grup defaworyzowanych dzięki 
stworzeniu miejsca integracji dla mieszkańców

Grantobiorca: Tomasz Golasz

Operacja polegała na stworzeniu oferty aktyw-
nego spędzania czasu dla społeczności lokalnej, 
w tym grup defaworyzowanych. Powstała wiata 
wiejska ze stołem i ławkami, zakupiono również 
zestaw do piłki nożnej (2 bramki, 4 chorągiew-
ki, 2 piłki nożne, sprzęt sędziowski). Podsumo-
waniem realizacji projektu było zorganizowanie 
festynu integracyjnego.

Źródło: Tomasz Golasz, 
OSP Miejsce 
Odrzańskie

Kwota wsparcia: 13 740,00 zł



l Rowerowa przygoda dookoła Zakrzowa

Grantobiorca: Gmina Polska Cerekiew

Kwota wsparcia: 14 232,00 zł

Operacja polegała na stworzeniu pierwszej na 
obszarze LGD publicznej, bezpłatnej wypoży-
czalni rowerów dla mieszkańców. Zakupiono 
8 rowerów z kaskami i stojak. Zrealizowano 
2 szkolenia dla 60 osób – w tym seniorów i mło-
dzieży, dotyczących bezpieczeństwa na drodze, 
udzielania pierwszej pomocy oraz walorów kra-
joznawczych regionu. Zorganizowano 5 rowero-
wych wycieczek krajoznawczych po regionie.

Źródło: Urząd Gminy Polska Cerekiew,
Sołectwo Sukowice
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Integracja i aktywizacja mieszkańców poprzez 
zakup urządzeń na nowy plac zabaw

Grantobiorca: Ochotnicza Straż Pożarna w Cisku

Operacja polegała na wyposażeniu placu zabaw 
w urządzenia: stół do gry w piłkarzyki, stół do 
gry w szachy i chińczyka, huśtawkę oraz bujak 
dla dzieci. Został zorganizowany rowerowy Rajd 
Familijny, w którym brało udział ok. 200 osób.

Źródło: OSP w Cisku, Urząd Gminy w Cisku

Kwota wsparcia: 12 863,00 zł



l Budowa siłowni zewnętrznej – wspieranie aktywności 
mieszkańców miejscowości Polska Cerekiew

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Pro-
mocji Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnego 
w Polskiej Cerekwi

Kwota wsparcia: 14 234,00 zł

Operacja polegała na budowie siłowni plene-
rowej z myślą o społeczności lokalnej począw-
szy od dzieci, młodzieży i seniorów. Zakupiono 
4 urządzenia: wioślarz, orbitek, wahadło/twi-
ster/biegacz, jeździec oraz zorganizowano Festyn 
Rodzinny.

Źródło: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
i Promocji Zespołu Gimnazjalno – Szkolno – Przed-

szkolnego w Polskiej Cerekwi
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Integracja przez sport

Grantobiorca: Anita Heim 

Operacja polegała na wyposażeniu placu zabaw 
w dwa urządzenia: zjazd linowy dla dzieci i mło-
dzieży oraz urządzenia do ćwiczeń między in-
nymi dla seniorów. Został zorganizowany Festyn 
z okazji Dnia Dziecka, na którym zaprezentowa-
no zakupiony sprzęt.

Źródło: Anita Heim

Kwota wsparcia: 14 240,00 zł



l Odrzańska Cardio Strefa

Grantobiorca: Tomasz Golasz

Kwota wsparcia: 14 630,00 zł

Operacja polegała na wyposażeniu sali 
w „Domu Spotkań” w Miejscu Odrzańskim 
w sprzęt sportowy: bieżnię elektryczną, 15 mat 
do ćwiczeń, telewizor z nagłośnieniem oraz za-
kupie urządzeń grzewczych, by móc korzystać 
z wyposażenia w okresie ziomowym. Zorgani-
zowano również pokazowe zajęcia fitness z tre-
nerem personalnym.

Źródło: Tomasz Golasz, 
OSP Miejsce Odrzańskie

12



l

13

Utworzenie siłowni zewnętrznej dla aktywnych 
na terenie

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Mechnica

Operacja polegała na utworzeniu siłowni ze-
wnętrznej dla aktywnych na terenie. Zakupiono 
4 urządzenia siłowni zewnętrznej z 7 stanowi-
skami do ćwiczeń oraz przeprowadzono warsz-
taty fitness dla młodzieży i seniorów.

Źródło: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Mechnica

Kwota wsparcia: 14 600,00 zł



l
Utworzenie parku edukacyjno-rekreacyjnego, który będzie 
kompleksową ofertą turystyczno-rekreacyjno-sportową przy 
Społecznej Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego 
w Mechnicy

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi 
Mechnica

Kwota wsparcia: 14 600,00 zł

Operacja polegała na utworzeniu parku eduka-
cyjno-rekreacyjnego poprzez zakup urządzeń do 
siłowni zewnętrznej, gry edukacyjnej „Rozkład 
śmieci w czasie” oraz ławostołu z tablicami do 
gry w szachy. Przeprowadzono również warszta-
ty szachowe dla młodzieży i seniorów.

Źródło: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Mechnica

14



l

15

Country w Zakrzowie 

Grantobiorca: Gmina Polska Cerekiew

Kwota wsparcia: 14 760,00 zł

Operacja polegała na przygotowaniu i zrealizo-
waniu Pikniku Country w Zakrzowie, promują-
cego walory turystyczne, kulturowe, historycz-
ne terenu LGD oraz przeprowadzono warsztaty 
końskie dla młodzieży szkolnej. Wspólne uczest-
nictwo w zadaniu pozwoliło młodzieży poznać 
lokalne produkty, tradycje, kulturę i zasoby, zaś 
seniorom dało okazję do wspomnień i poznania 
lokalnych osiągnięć w sportach końskich. Dzięki 
operacji wzrósł poziom integracji międzypoko-
leniowej mieszkańców poprzez wspólne uczest-
nictwo w wydarzeniu. Podczas warsztatów koń-
skich młodzież poznała podstawy obchodzenia 
się z koniem, jego pielęgnacji, a także podstawy 
jeździectwa.

Źródło: Gmina Polska Cerekiew, 
Wojciech Szymczak



l Festiwal z jajem

Grantobiorca: Towarzystwo Promocji i Rozwoju 
Wsi Cisek – Cisek 2000

Kwota wsparcia: 14 089,00 zł

Operacja polegała na zorganizowaniu Festiwalu 
związanego z tradycjami Świąt Wielkanocnych. 
Zostały przeprowadzone warsztaty kroszon-
karskie, wikliniarskie, garncarskie, warsztaty 
z recyklingu, warsztaty formowania i zdobienia 
ceramiki, warsztaty wykonywania papierowych 
kwiatów z bibuły oraz zawody sportowe w kon-
kurencjach związanych z Wielkanocą. Odwiedza-
jący Festiwal z jajem mieli możliwość degustacji 
potraw związanych ze Świętami Wielkanocnymi.

Źródło: 
Towarzystwo 

Promocji 
i Rozwoju 

Wsi Cisek – 
Cisek 2000
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Uchwycone na fotografii – ochrona zasobów przyrodniczych, 
historycznych i kulturowych terenu Euro-Country 

Grantobiorca: Fundacja Euro-Country – Partnerstwo dla 
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich

Kwota wsparcia: 9 843,00 zł

Operacja polegała na ogłoszeniu konkursu fo-
tograficznego adresowanego do młodzieży oraz 
seniorów z terenu. Zorganizowana została wy-
stawa fotograficzna z wybranych i nadesłanych 
prac oraz wydano kalendarz z najlepszymi pra-
cami.

Źródło: Fundacja 
Euro-Country – 
Partnerstwo dla 
zrównoważonego 
rozwoju obszarów 
wiejskich, Michał 
Wawrzeńczyk

PROJEKT GRANTOWY: 
„NAJWAŻNIEJSZE TO CO NIEWIDOCZNE”  

– 8 inicjatyw.



l Identyfikacja zasobów miejscowości Cisek

Grantobiorca: Towarzystwo Promocji i Rozwoju 
Wsi Cisek – Cisek 2000

Kwota wsparcia: 12 750,00 zł

Operacja polegała na opracowaniu inwentaryza-
cji zasobów miejscowości Cisek, mającej na celu 
wzrost świadomości mieszkańców miejscowości 
co do posiadanych zasobów, a także umożliwie-
nie opracowania kompleksowej oferty turystycz-
nej. Inwentaryzacja ma się wiązać z powstaniem 
w przyszłości w miejscowości Cisek tzw. wioski 
tematycznej, promującej konkretne walory przy-
rodnicze, historyczne i kulturowe wsi.

Źródło: 
Towarzystwo Pro-
mocji i Rozwoju 
Wsi Cisek – 
Cisek 2000, 
Alojzy Ketzler
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100 lat po Wielkiej Wojnie – ocalić od zapomnienia

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi

Kwota wsparcia: 10 350,00 zł

W wyniku realizacji zadania powstała pełna 
inwentaryzacja pomników i innych miejsc upa-
miętnienia poległych w I wojnie światowej na te-
renie LGD, został także wydany album prezentu-
jący te miejsca. Album jest trwałym narzędziem 
ochrony i promocji zasobów historycznych oraz 
uświadamiania społeczności lokalnej w kwestii 
posiadanych zasobów, a także własnej historii.

Źródło: 
Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi



l Inwentaryzacja zasobów miejscowości Reńska Wieś

Grantobiorca: Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej Wsi

Kwota wsparcia: 14 000,00 zł

Operacja polegała na opracowaniu in-
wentaryzacji zasobów miejscowości Reń-
ska Wieś, która spowoduje wzrost świa-
domości mieszkańców Reńskiej Wsi co 
do posiadanych zasobów, a także umożli-
wienie opracowania kompleksowej oferty 
turystycznej. Oferta ma się wiązać z po-
wstaniem w przyszłości w miejscowości 
Reńska Wieś tzw. wioski tematycznej 
promującej konkretne walory przyrodni-
cze, historyczne i kulturowe wsi.

Źródło: Stowarzyszenie Rozwoju Reńskiej 
Wsi, Tomasz Kandziora
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lŚcieżka przyrodniczo-edukacyjna 
„Wspólnie dbamy o środowisko”

Grantobiorca: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 
Wsi Mechnica

Kwota wsparcia: 12 700,00 zł

Operacja polegała na stworzeniu ścieżki przy-
rodniczo-edukacyjnej o tematyce związanej 
z ochroną środowiska, przyczyniła się również 
do zwiększenia wykorzystania lokalnego dzie-
dzictwa naturalnego dla podniesienia atrakcyj-
ności turystycznej regionu. Powstała infrastruk-
tura stworzyła możliwość wspólnego spędzania 
wolnego czasu. Ścieżka przyrodniczo-eduka-
cyjna „Wspólnie dbamy o środowisko” prze-
biega po terenie sołectwa Mechnica. Wzdłuż 
trasy umieszczone zostały tablice informacyj-
ne oraz tablice z grami edukacyjnymi, pre-
zentujące zagadnienia dotyczące źródeł zanie-
czyszczeń powietrza, wody i gleby. Na jednym 
z przystanków znajduje się także hotel dla 
owadów zapylających oraz tablica wy-
jaśniająca konieczność tworzenia 
tego typu miejsc. Ponadto zorga-
nizowano 2 wycieczki promu-
jące działania proekologicz-
ne, jak również warsztaty 
fotograficzne „PRZYRODA 
W OBIEKTYWIE”.

Źródło: Stowarzyszenie 
na Rzecz Rozwoju Wsi 
Mechnica
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l Szlakiem psich łap

Grantobiorca: Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” 
Dziergowice

Kwota wsparcia: 12 854,00 zł
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Operacja polegała na utworzeniu Szlaku psich 
łap poprzez oznakowanie go i ustawienie wzdłuż 
tras małej infrastruktury turystycznej. W ramach 
zadania oczyszczono i oznakowano 4 szlaki 
o różnym stopniu trudności, postawiono małą 

infrastrukturę: ławki i tablice oraz zorganizo-
wano Dogttreking i Nordic Walking dla se-
niorów i młodzieży. Społeczność lokalna 
współpracuje od lat przy organizacji od-
bywających się na tym terenie zawodów 
psich zaprzęgów. Wyznaczenie Szlaku dało 
nowe narzędzie promocji tego terenu, które 

w przyszłości może przyczynić się do wzrostu 
ruchu turystycznego.

Źródło: Ludowy Zespół Sportowy „Odrzanka” 
Dziergowice. Zawody Organizatorzy ICF 2018 

World Championships – Psie zaprzęgi



lKoncepcja powstania inkubatora przetwórczego 
na terenie Euro-Country

Grantobiorca: Stowarzyszenie Odnowy Wsi Zakrzów 

Kwota wsparcia: 13 410,00 zł
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Operacja polegała na wypracowaniu roboczej 
koncepcji funkcjonowania inkubatora przetwór-
czego na terenie Euro-Country. W pierwszym 
etapie zorganizowany został wyjazd szkolenio-
wy dla 30 osób do Inkubatora Przetwórczego 
w Lanckoronie. Inkubator, będący pierwszym 
tego typu obiektem w Polsce, powstał w Zakrzo-
wie (woj. małopolskie). Zorganizowana została 
również konferencja dla 80 osób oraz warsztaty, 
na których wypracowano roboczą wersję kon-
cepcji inkubatora na terenie Euro-Country. Koń-
cowym etapem projektu było wydanie ulotki 
informacyjnej o inkubatorach przetwórczych.

Źródło:  Stowarzyszenie Odnowy Wsi 
Zakrzów



l
Opracowanie programu prac konserwatorskich i renowacja 
drzwi w zabytkowej kaplicy św. Marii Magdaleny zwanej 
Magdalenką w Goszycach

Grantobiorca: Stowarzyszenie Przyjaciół Goszyc

Kwota wsparcia: 12 000,00 zł

Operacja polegała na opracowaniu programu 
prac konserwatorskich i renowacji drzwi za-
bytkowej kaplicy św. Marii Magdaleny w Go-
szycach. Dzięki renowacji zachowano lokalny 
zasób historyczny i kulturowy. „Magdalenka” 
jest nie tylko zabytkiem materialnym, ale przez 
tradycję odpustów jest również miejscem, gdzie 
przejawia się górnośląska tożsamość i tradycja. 
Kaplica położona jest w atrakcyjnym przyrod-
niczo terenie, tuż przy granicy Parku Krajobra-
zowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe 
Rud Wielkich”. Dzięki zrealizowaniu grantu 
wzrosła świadomość mieszkańców dotyczącą 
potrzeby dbania o spuściznę swoich przodków. 
Dbania odpowiedzialnego, takiego, które po-
zwoli zachować autentyczną materię zabytku 
w jak najlepszym stanie, zgodnie z zasadami 

konserwatorskimi. Renowacja kaplicy po-
zwoliła na utrzymanie dotychczasowych 

i organizowanie nowych wydarzeń. 
Była i będzie ona świadkiem nie tyl-
ko wydarzeń religijnych, ale również 
kulturalnych.

Źródło: Stowarzyszenie 
Przyjaciół Goszyc, 

Michał Neugebauer
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