
„Kreator Przedsiębiorczości”

Projekt dofinansowany ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach  Działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego 
w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało 
powołane do życia 10 marca 2006 roku. Powstaliśmy, aby 
aktywizować społeczności lokalne do wspólnego działania na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia 
mieszkańców.

Początkowo LGD „Kraina Rawki” swoim zasięgiem obejmowała 
5 gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz 
Regnów. W 2008 roku obszar LGD „Kraina Rawki” poszerzył się 
o gminę Sadkowice, a następnie w 2015 roku o kolejne gminy: 
Żelechlinek, Puszcza Mariańska i Wiskitki.



Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Kraina Rawki”

Naszym celem jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich. 

Działamy w ramach osi LEADER finansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Obszarów 
Wiejskich. Dokumentem zawierającym cele, zadania oraz zasięg podejmowanych przez nas 
przedsięwzięć jest Lokalna Strategia Rozwoju. 

Dzięki funduszom z osi Leader jakimi dysponuje LGD "Kraina Rawki" powstają m.in. nowe miejsca 
pracy, place zabaw, siłownie zewnętrzne i w pełni wyposażone świetlice wiejskie.

MISJA:
• budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez wspieranie oddolnych inicjatyw

mieszkańców.
• promocja regionu pod względem turystycznym i inwestycyjnym.
• przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu grup defaworyzowanych poprzez

podejmowanie działań na rzecz dzieci, młodzieży i osób powyżej 50 roku
życia.



20 LGD 

Cel: rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich 

LGD. 

„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizujemy 

z 20 lokalnymi grupami działania z Polski oraz 1 partnerem zagranicznym.

lipiec 2018 r. – maj 2020 r.

Założenia projektu:

• wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów 

szkół podstawowych, 

• wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, 

• poprawa jakości funkcjonowania przedsiębiorstw

• rozwój organizacji pozarządowych



Działania „Kreatora Przedsiębiorczości”
W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” będzie realizować 
działania związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości.

Laboratorium 
Przedsiębiorczości

Junior Biznes

Przedsiębiorcze 
Dzieci

Lokalne Centrum 
Wspierania 
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Przedsiębiorcze Dzieci



Przedsiębiorcze Dzieci
Przedsiębiorcze Dzieci to 2 dwudniowe szkolenia dla 15 osób pracujących z dziećmi w wieku 4-6 lat.

„Metodyka projektów badawczych. Kształtowanie kompetencji kluczowych u dzieci" 

4-5 października 2018 r.

"Przedsiębiorczość od przedszkola - edukacja ekonomiczna najmłodszych" 

22-23 października 2018 r.

Miejsce szkoleń:

Pałac Chojnata: Wola-Chojnata 59, 96-230 Wola-Chojnata

Cel: poszerzanie wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i 
kształtowanie u dzieci dyspozycji do bycia przedsiębiorczym. 





Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

• Co się będzie działo: doradztwo, 
konsultacje, szkolenia oraz wizyty 
studyjne.

• Dla: przedsiębiorców, osób planujących 
rozpoczęcie działalności gospodarczej 
oraz organizacji pozarządowych 

• Gdzie: siedziba LGD, Stara Rossocha 1, 
96-200 Rawa Mazowiecka



Doradztwo

• Rodzaje: księgowe, prawne, marketingowe, ….

• Dla kogo: przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe

• Kiedy: październik 2018 – kwiecień 2020, 5 godzin miesięcznie

• Miejsce: Siedziba LGD, Urzędy Gmin (Raz na kwartał)



Szkolenia

• W ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
zostanie zorganizowanych 5 szkoleń skierowanych do 
przedsiębiorców, osób planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej i organizacji pozarządowych.

• Szkolenia odbędą się w Lokalnym Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości w 2019 roku.

• Tematyka szkoleń będzie zależna od potrzeb grupy docelowej.

• W każdym szkoleniu może wziąć udział 10 osób. 



Wizyty studyjne
• Ukraina

W ramach projektu chcemy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu 
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki i produkcji rękodzieła. Najlepszym 
przykładem tworzenia mikroprzedsiębiorstw wiejskich oraz polepszania sytuacji materialnej i 
życiowej mieszkańców wsi poprzez tworzenie wiosek tematycznych są Wioski tematyczne na 
Ukrainie. Pomimo słabej infrastruktury, małego zaludnienia, niewielkiej ilości form wspierania 
obszarów wiejskich i małej zasobności klientów w obrębie miasta Czerkasy udało się stworzyć sieć 
wiosek tematycznych, która przynosi duże dochody mieszkańcom, a w szczególności kobietom.

• Środa Wielkopolska

Odwiedzimy jednego z partnerów projektu „Kreator Przedsiębiorczości” LGD „Lider Zielonej 
Wielkopolski”. Wizyta studyjna będzie miała na celu zapoznanie się uczestników wyjazdu z 
działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD.



Dziękuję za uwagę!

Marta Dudek
LGD „Kraina Rawki”
www.krainarawki.eu
marta.dudek@krainarawki.eu


