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Realizacja Programu Odnowa Wsi
i Programu Leader  w gminie Lewin Brzeski





        Opolski program odnowy działa od roku 1997 jest instrumentem realizacji przez            samorząd województwa celu VI – Wielofunkcyjne, różnorodne oraz atrakcyjne dla         inwestycji i zamieszkania obszary wiejskie Strategii rozwoju województwa opolskiego. Jest programem aktywizacji społeczności lokalnych. 
Program prowadzony jest w ramach środków budżetowych, z ustalonym przez zarząd województwa zestawem działań, których zakres określany jest corocznie  w ramach przydzielanych środków finansowych.
Łączna liczba sołectw w gminie 20, z tego w programie 16, w tym 7 włączonych  w roku 2007.  (Łosiów, Przecza, Skorogoszcz, Oldrzyszowice,  Strzelniki,  Różyna, , Jasiona, Ptakowice, Wronów   Nowa Wieś Mała, Sarny Małe, Stroszowice, Mikolin, Borkowice, Chróścina, Kantorowice).
Zarząd Województwa Opolskiego w celu sprawnego funkcjonowania programu odnowy Wsi  ustalił zasady uczestnictwa i wymagań w stosunku do uczestników  w programie.
Od gminy uczestniczącej w programie oczekuje:
- ustalenia zasad wsparcia dla sołectw uczestniczących w programie,
- rozpatrzenia i przyjęcia sołeckich programów odnowy wsi,
- aktywnego wspierania przedsięwzięć określonych w sołeckich programach odnowy wsi.
Od sołectwa zgłoszonego do programu wymaga spełnienia następujących wymogów formalnych:
 -  funkcjonowania min. 5 osobowej grupy odnowy wsi i jej lidera,
 -  ustalenia i przyjęcia przez zebranie wiejskie programu odnowy wsi a następnie                    konsekwentnej jego  realizacji i aktualizacji.
 -  efektywnego wykorzystania oferowanych form wsparcia,
 -  utrzymywania systematycznego kontaktu z zarządzającym programem,
 -  uczestnictwa w przedsięwzięciach rozwijających program
 -  sporządzania rocznych sprawozdań potwierdzających realizację programu odnowy wsi.

    W celu przejrzystego i skutecznego zarządzania programem, efektywnego                  i adekwatnego do potrzeb udzielania wsparcia oraz monitorowania uzyskiwanych   efektów ustalono następujące statusy uczestnictwa:
I.   Wieś początkujący uczestnik programu odnowy wsi 
II.  Wieś uczestnik programu odnowy wsi  
III. Wieś zaawansowany uczestnik programu odnowy wsi
IV. Wieś Lider programu odnowy wsi
V.  Wieś pasywny uczestnik programu odnowy wsi 





    Na podstawie sporządzonych sprawozdań  z przebiegu odnowy wsi w roku  2007 r. łączna wartość przedsięwzięć wynosi  384.625 zł, w tym wkład finansowy gminy  76.249 zł , a wkład sołectw 308.376 ( sprawozdanie gminne z działań odnowy wsi  w załączeniu bez środków inwestycyjnych gminnych i środków unijnych).
Wykonano 67 przedsięwzięć materialnych  np.:
	Remont świetlicy wiejskiej i wyposażenie (Stroszowice, Mikolin, Nowa Wieś Mała, Przecza, Sarny Małe, Oldrzyszowice, Kantorowie, Borkowice, Jasiona, Różyna, Strzelniki,  Łosiów).
	Remont boiska sportowego ( Ptakowice, Chróścina )  
	Urządzanie placów zabaw (Stroszowice, Jasiona, , Borkowice, Chróścina,  Strzelniki) 
	Utrzymanie terenów publicznych  (wszystkie sołectwa)
	Budowa kaplicy pogrzebowej  (Oldrzyszowice), remont kaplicy (Borkowice, Sarny Małe). 
	Nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych (Wronów, Kantorowice, Nowa Wieś Mała, Jasiona, Różyna, Borkowice, Łosiów, Mikolin).
	Czyszczenie zbiornika p.pożarowego (Stroszowice)
	Wykonanie rzeźby Anioła (Różyna), obeliska (Mikolin)
	Zakup i montaż tablic informacyjnych (Różyna, Skorogoszcz, Wronów), 


Zrealizowano 93 przedsięwzięcia niematerialne, z tego cyklicznych 70, jednorazowych - 23

	Organizowanie imprez: dożynek wiejskich, biesiady, zabawy opłatkowe, karnawałowe, choinkowe, Andrzejkowe, festyny wiejskie, rodzinne               i sportowe, „Festyn Jakubowy”, Turnieje, organizowanie „Mikołaja”, Dnia Kobiet, Dnia Matki, Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego, Święto            Palmy”, „Święto Róży”, „Noc Świętojańska” „Spotkanie z Kolędą”,           Jesienne prezentacje lokalnych twórców; wiersze, malarstwo, aktorstwo,  kulig wiejski, ogniska dla dzieci, akademie rocznicowe, 
Udział w turnieju sołectw,

Udział  w gminnym  konkursie „Piękna Wieś i Zagroda„ oraz konkursie „Koron żniwnych”
Udział w konkursie „Piękna Wieś Opolska”
Udział w Dożynkach gminnych i wojewódzkich.
Udział w Kongresie Odnowy wsi.
Organizowanie kursów w sołectwach (np. bhp w rolnictwie, nawożenie gleb)

W związku ze wzrostem świadomości i aktywności społecznej oraz dalszym rozwojem Programu Odnowa Wsi kilka sołectw zmierza w kierunku               utworzenia wsi tematycznych, m.in. Różyna – Dolina Róż, Święto Róży,            Stroszowice – Ostoja Rycerskości, Plac Rycerza z Piaskownicy (w planie           budowa Grodu), Skorogoszcz – Festyn Jakubowy, Szlak Św. Jakuba, a także aktywny udział w programie Europejskich Dni Dziedzictwa: m.in. Strzelniki, Łosiów, Skorogoszcz, Stroszowice.


    Zakres instrumentów wsparcia dla uczestników  programu odnowy wsi przez          Samorząd Województwa, obejmuje 8 podstawowych działań:
	Opracowanie strategii rozwoju sołectwa (dla sołectw w gminie uczestniczących w programie)

Konkurs „Piękna Wieś Opolska” (kluczowe przedsięwzięcie służące promocji najlepszych wsi i wzorcowych projektów, z terenu naszej gminy. W 2008 r. uczestniczyły sołectwa: Różyna - w kategorii ”Najlepszy start w odnowie Wsi oraz Łosiów - w kategorii „Wieś Przyszłości”.  
Doradztwo zespołu Uniwersytetu Wrocławskiego i Przyrodniczego w zakresie opracowania inwentaryzacji zasobów kultury materialnej oraz architektoniczno-krajobrazowej wsi i projekty urządzenia przestrzeni publicznych.
	Podróże studyjne zagraniczne ( w 2008 r. uczestniczyło sołectwo Przecza).
Podróże studyjne po województwie (sołectwo Strzelniki podjęło grupę                        z woj. łódzkiego, a sołectwo Łosiów z Dzierżoniowa). 
Szkolenia za pośrednictwem instytucji zewnętrznych.
Spotkania informacyjno-szkoleniowe .
	Wsparcie finansowe projektów-minigranty.

Realizacja programu w roku 2005 i 2006 przebiegała w ścisłym związku               z wdrożeniem środków unijnych Odnowa wsi zachowanie i ochrona dziedzictwa              kulturowego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (gmina zrealizowała               3 projekty).

Na lata 2007-2013 wdrażany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ,              w ramach, którego będzie istniała możliwość pozyskania środków                           finansowych na realizacje projektów odnowy wsi w wysokości 500 000 zł            dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu.

Przewidywany nabór wniosków listopad/grudzień br.  Z terenu gminy można               wystąpić z 3 wnioskami (beneficjentem może być gmina, instytucja kultury,            stowarzyszenie pożytku publicznego , kościół  lub związek wyznaniowy). Gmina           posiada przygotowaną dokumentację projektową do naboru wniosków w roku 2008  tj.„ Zagospodarowanie stawu we Wronowie „, Budowa ośrodka kulturalno-rekreacyjno-sportowego Willa XIX w Strzelnikach oraz „Budowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą  towarzyszącą w Przeczy.

Gminne instrumenty wsparcia sołeckich programów odnowy wsi . 

	Wyodrębnione Uchwałą Rady Miejskiej w budżecie środki do dyspozycji           sołectw;
	Nagrody w ramach konkursów na najpiękniejszą wieś i zagrodę, najpiękniejszą koronę żniwną, udział Turnieju Sołectw innych konkursach (np. organizowanych przez OODR);
	Wsparcie dla przedsiębiorczych sołectw np. przy organizacji imprez sołeckich;
	Przekazanie mienia do korzystania sołectwom;

Współpraca z Uniwersytetem  Przyrodniczym i Wrocławskim w zakresie          opracowania inwentaryzacji zasobów kultury materialnej, inwentaryzacji             architektoniczno-krajobrazowej wsi oraz projekty urządzenia przestrzeni        publicznych ( w 2007 zinwentaryzowano Skorogoszcz, Łosiów, Przeczę,          Oldrzyszowice);
	Dofinansowanie projektów w celu pozyskania środków unijnych.


Program Leader

Leader jest programem Unii Europejskiej, którego celem jest partnerska              współpraca na rzecz  zrównoważonego rozwoju regionu. 
Samorząd województwa opolskiego w 2006 r. zainicjował wdrożenie Programu            podejścia Leader  na terenie województwa, celem optymalnego przygotowania          regionu do wykorzystania możliwości jakie stworzy Program Operacyjny Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 
Przedsięwzięcie to uruchomiono w oparciu o kadrę i środki programu odnowy wsi grup odnowy wsi i stowarzyszeń odnowy wsi . 
Lokalna Grupa Działania (LGD) gmin: Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz,               złożona z liderów sektorów publicznego, gospodarczego i społecznego zawiązała Stowarzyszenie „Brzeska Wieś Historyczna” z siedzibą w Krzyżowicach nr 72,            gmina Olszanka.  Biuro obsługuje kierownik i księgowy.
W ramach programu Leader można ubiegać się o wsparcie finansowe na            realizację projektów dotyczących:
	Tworzenia i rozwoju mikro-przedsiębiorstw,
	Odnowy i rozwoju wsi,

Poprawy jakości życia oraz różnicowania działalności na obszarach wiejskich,
Współpracy międzyregionalnej i międzynarodowej LGD,
Nabywania umiejętności, aktywizacji i kosztów bieżących funkcjonowania LGD.

     Stan przygotowań do OSI 4 – LEADER /PROW/

Weszły w życie już wszystkie rozporządzenia regulujące zasady wdrażania PROW, a w szczególności osi 4 – Leader.
W dniu 30 września Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił informację                      o planowanym rozpoczęciu naboru wniosków na wybór lokalnej grupy działania (LGD)do realizacji lokalnej strategii rozwoju (LSR) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Wnioski o przyznanie pomocy                finansowej w ramach działania 4.3.1 „Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania” będzie można składać w okresie od 3 listopada 2008r. do 21 listopada 2008r.          W obecnym czasie planowane są dopiero spotkania konsultacyjno-szkoleniowe dla Lokalnych Grup Działania z zakresu sporządzania wniosku oraz                      dokumentacji konkursowej (tj. 15.10.2008r. oraz 29.10.2008 r.)
                Kwota o jaką może ubiegać się LGD „Brzeska Wieś Historyczna” to 3.817.364,00 zł; wynika z przemnożenia kwoty pomocy w ramach osi 4 przez liczbę ludności zamieszkującej obszar LGD na dzień 31.12.2006 r.   Lewin Brzeski jako miasto leżące w gminie miejsko-wiejskiej także podlega wsparciu finansowemu i jest wliczane w ogólną liczbę mieszkańców obszaru.
	Niezbędny załącznik do wniosku stanowi Lokalna Strategia Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Brzeska Wieś Historyczna. Została ona opracowana przez              9 osobową grupę roboczą wybrana podczas Walnego Zebrania Członków            Stowarzyszenia. Wśród członków grupy roboczej znaleźli się reprezentanci  sektora publicznego, prywatnego oraz społecznego. Do przeprowadzenia warsztatów zaangażowano doświadczonego moderatora i eksperta, Panią Klaudię Kluczniok, która została zatrudniona w ramach projektu pn. „LSR –           kluczem do sukcesu LGD Brzeska Wieś Historyczna” (dofinansowanego           ze środków Samorządu Województwa Opolskiego w ramach otwartego           konkursu ofert) do prac związanych z aktualizacją LSR. Dokument został          opracowany na bazie m.in. konsultacji społecznych, które zostały                 przeprowadzone  w formie anonimowych badań ankietowych. Badaniami objęto cały obszar LGD „Brzeska Wieś Historyczna” tj. Gminy: Lewin Brzeski,              Olszanka i Skarbimierz; odbyły się one w 2007 r. Zwrotnie otrzymano 531 ankiet (na około 2000 rozesłanych). Ponadto opinie mieszkańców nt. potrzeb w ich miejscowościach i planowanych kierunków działań były zbierane podczas ok. 10 spotkań informacyjno-konsultacyjnych, które odbywały się w 2008 r. w każdej          z Gmin członkowskich.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie poddana pod głosowanie podczas               najbliższego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia „Brzeska Wieś                Historyczna”, które odbędzie się 27 października 2008 r.
	Z analizy treści poszczególnych rozporządzeń wynika, że planowany termin        faktycznego pozyskania środków w ramach osi 4 Leader będzie kwiecień-maj 2009r., tak więc najbliższym terminem ogłaszania konkursów przez LGD dla           potencjalnych beneficjentów działań w ramach „Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju” jest miesiąc czerwiec 2009 r.



                                                                                                               

Opracował
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