
Podpisanie umów o powierzenie 
grantów w ramach projektów 

grantowych
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”



Cele i przedsięwzięcia

Cel ogólny 1. „Kraina Rawki” mieszkańcami silna

Cel szczegółowy 1.1 Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD 
“Kraina Rawki”

• Przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-
integracyjnych

• Przedsięwzięcie 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i 
podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.

Cel ogólny 3 - LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu

Cel szczegółowy 3.1 Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców 
obszaru LGD „Kraina Rawki”

• Przedsięwzięcie 3.1.6. Realizacja operacji mających na celu promocję 
obszaru



Projekt grantowy w zakresie rozwoju 
ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej.
Tytuł projektu grantowego: „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-
integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza 
Mariańska i Sadkowice”

Cel projektu: Wzrost zintegrowania i aktywności mieszkańców obszaru LGD "Kraina 
Rawki poprzez rozwój infrastruktury kulturalnej na terenach gmin Biała Rawska, 
Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice - rozwój sześciu 
ogólnodostępnych miejsc kulturalno - integracyjnych do końca maja 2020 roku.

Liczba realizowanych zadań grantowych: 6 

Wskaźnik produktu: 6 – liczba rozwiniętych ogólnodostępnych miejsc kulturalno-
integracyjnych. 

Wartość projektu:  265 926,00 zł



Zadanie nr 1 - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia

Nazwa grantobiorcy: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia

Nazwa zadania: „Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej (wiejskiej) wraz z zadaszeniem podjazdu dla 

niepełnosprawnych i rozbiórka schodów zewnętrznych w miejscowości Paprotnia”

Miejsce realizacji: Paprotnia 33 A, 96-206 Sadkowice

Termin realizacji: do 31.05.2020 r.

Kwota dofinansowania: 48 704,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez przebudowę

świetlicy wiejskiej w Paprotni.

Główne działania w projekcie: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia będzie realizować zadanie polegające na

przebudowie budynku świetlicy środowiskowej. W budynku zostanie wymienione pokrycie dachowe,

docieplone zostaną ściany budynku, wykonane zostanie malowanie ścian, zostanie zainstalowane ogrzewanie

kominkowe, wymienione zostaną okna i drzwi oraz nastąpi rozbiórka dotychczasowych schodów zewnętrznych i

budowa nowych wraz z wejściem dla osób niepełnosprawnych.



Zadanie nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

Nazwa zadania: „Przebudowa stropu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowym 
Kurzeszynie”

Miejsce realizacji: Nowy Kurzeszyn 24A, 96-200 Rawa Mazowiecka

Termin realizacji: do 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 48 429,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez
przebudowę stropu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP w Nowym Kurzeszynie.

Główne działania w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie w ramach zadania wykona
roboty budowlano–konstrukcyjne oraz wykończeniowe dotyczące przebudowy stropu
wewnętrznego w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowym Kurzeszynie.



Zadanie nr 3 - Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

Nazwa zadania: „Świetlica OSP Stara Wieś miejscem integracji mieszkańców” 

Miejsce realizacji: Stara Wieś 23, 96-230 Biała Rawska

Termin realizacji: do 31.12.2019 r. 

Kwota dofinansowania: 39 993,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez wymianę

poszycia dachu na budynku świetlicy OSP Stara Wieś.

Główne działania w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi w ramach grantu będzie realizować

zadanie polegające na wymianie poszycia dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowości Stara

Wieś. Główny zakres prac polega na usunięciu starego poszycia, położeniu papy termozgrzewalnej oraz

ocieplenia styropianem stropodachu.



Zadanie nr 4 - Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie

Nazwa zadania: „Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Grabina z eternitowego na blachotrapez”

Miejsce realizacji: Grabina 78, 96-332 Radziwiłłów

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Kwota dofinansowania: 45 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez wymianę

pokrycia dachowego strażnicy OSP Grabina.

Główne działania w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie w ramach zadania wykona prace

polegające na wymianie pokrycia dachu strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej Grabina

z pokrycia eternitowego na pokrycie blachą trapezową.



Zadanie nr 5 - Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie

Nazwa zadania: „Rozwój OSP w Michałowie drogą do zwiększenia integracji i możliwości mieszkańców gminy 

Puszcza Mariańska”

Miejsce realizacji: Michałów 21, 96-330 Puszcza Mariańska

Termin realizacji: do 31.12.2019 r.

Kwota dofinansowania: 39 800,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez wymianę

poszycia dachowego OSP Michałów.

Główne działania w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie będzie realizować zadanie polegające

na wymianie poszycia dachu na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie.

W ramach zadania z dachu zostanie usunięty niebezpieczny azbest, a zastąpiony zostanie blachodachówką,

malowaną, wraz z orynnowaniem.



Zadanie nr 6 - Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach

Nazwa zadania: „Przebudowa konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierzchowach”

Miejsce realizacji: Sierzchowy 67, 96-214 Cielądz

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Kwota dofinansowania: 44 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Rozwój ogólnodostępnego miejsca kulturalno-integracyjnego poprzez przebudowę

konstrukcji dachu budynku OSP w Sierzchowach.

Główne działania w projekcie: Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach w ramach realizacji grantu planuje

przeprowadzenie prac polegających na przebudowaniu istniejącej konstrukcji dachu w celu wykonania dwóch

lukarn, przebudowaniu istniejącej konstrukcji dachu nad częścią budynku, wymianie istniejącego pokrycia

dachowego, wykonaniu obróbek blacharskich, wykonaniu instalacji odgromowej wraz z niezbędnym zakresem

towarzyszących robót remontowo-budowlanych.



Projekt grantowy w zakresie rozwoju ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury oraz wzmocnienia 

kapitału społecznego.

Tytuł projektu grantowego: „Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu 
i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru LGD”

Cel projektu: Umożliwienie wzmocnienia kapitału społecznego mieszkańców 
obszaru LGD poprzez warsztaty, rozwój ogólnodostępnej infrastruktury oraz 
indywidualne wsparcie lokalnych liderów w ciągu 2 lat od podpisania umowy.

Liczba realizowanych zadań grantowych: 4

Wskaźnik produktu: 9 – liczba stworzonych ofert spędzania wolnego czasu 
i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+. 

Wartość projektu: 117 991,00 zł 



Zadanie nr 1 - Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli
Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszowa Wola oraz przeprowadzenie 

warsztatów kulinarnych.

Miejsce realizacji: Gmina Sadkowice, Olszowa Wola 51A, 96-208 Lubania  

Termin realizacji: do 31.12.2019 r. 

Kwota dofinansowania: 19 796,00 zł

Cel zadania grantowego: Stworzenia oferty spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25

roku życia i osób w wieku 50+, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Olszowa Wola oraz

integrację i rozwój społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności.

Główne działania w projekcie: W ramach realizacji zadania zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy

wiejskiej – stoły i krzesła oraz zostanie zorganizowany warsztat kulinarny pn. „Wykorzystanie produktów

lokalnych w przyrządzaniu potraw regionalnych”. Zakupione wyposażanie będzie ogólnodostępne dla

mieszkańców i będzie wykorzystywane do spędzania wolnego czasu i organizacji warsztatów m.in. kulinarnych

i rękodzieła oraz szkoleń edukacyjnych, przede wszystkim dla grup defaworyzowanych, co zapewni podniesienie

ich kompetencji.



Zadanie nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach
Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach

Nazwa zadania: Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadkowice oraz przeprowadzenie 

warsztatów kulinarnych.

Miejsce realizacji: Gmina Sadkowice, Sadkowice 54, 96-206 Sadkowice

Termin realizacji: do 31.12.2019 r.  

Kwota dofinansowania: 24 891,00 zł

Cel zadania grantowego: Stworzenia oferty spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku

życia i osób w wieku 50+, co wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców wsi Sadkowice oraz integrację i rozwój

społeczno-kulturalnego lokalnej społeczności.

Główne działania w projekcie: W ramach realizacji zadania zostanie zakupione wyposażenie do świetlicy wiejskiej –

stoły, krzesła i wyposażenie kuchenne oraz zostanie zorganizowany warsztat kulinarny pn. „Wykorzystanie produktów

lokalnych w przyrządzaniu potraw regionalnych”. Zakupione wyposażanie będzie ogólnodostępne dla mieszkańców i

będzie wykorzystywane do spędzania wolnego czasu i organizacji warsztatów m.in. kulinarnych i rękodzieła oraz

szkoleń edukacyjnych, przede wszystkim dla grup defaworyzowanych, co zapewni podniesienie ich kompetencji.



Zadanie nr 3 - Stowarzyszenie Oświatowo-
Edukacyjno-Wychowawcze SOWA
Nazwa grantobiorcy: Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA

Nazwa zadania: Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń 
oraz wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów.

Miejsce realizacji: powiat rawski: Julianów gm. Rawa Mazowiecka, Wilkowice gm. Rawa Mazowiecka, Sadkowice gm. 
Sadkowice, Wólka Lesiewska gm. Biała Rawska, Sierzchowy gm. Cielądz, powiat skierniewicki: Paplin gm. Kowiesy

Termin realizacji: do 30.11.2019 r.

Kwota dofinansowania: 48 304,00 zł

Cel zadania grantowego: Stworzenie nowej oferty spędzania wolnego czasu dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 
50+ w Wioskach Tematycznych Krainy Rawki oraz podniesienie kompetencji 7 lokalnych liderów do końca 2019 roku.

Główne działania w projekcie: w ramach grantu zostanie zrealizowanych:

❖ 7 warsztatów z rękodzieła "Nowoczesne wiórkarstwo" dla 105 uczestników (7 miejscowości x 15 osób) 

❖ 42 godz. indywidualnego coachingu dla 7 liderów Wiosek Tematycznych Krainy Rawki (7 osób x 6 godzin) 

❖ 1 szkolenie z profesjonalnej obsługi grup turystycznych dla 21 uczestników 

❖ 14 warsztatów rękodzieła "Tematyczne wiórkowanie" dla 210 uczestników (grupy uczniów z pobliskich szkół lub 
grupy seniorów)

❖ promocja grantu w zakresie



Zadanie nr 4 - Stowarzyszenie Kulturalno-
Historyczne ,,Cymbarka”
Nazwa grantobiorcy: Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka”

Nazwa zadania: Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” celem

utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji społecznej.

Miejsce realizacji: Cielądz 59A, 96-214 Cielądz

Termin realizacji: do 30.05.2019 r.

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka”

poprzez utworzenie ośrodka upowszechnienia kultury,sztuki, rekreacji i integracji społecznej, a tym samym zwiększenie

świadomości w zakresie ochrony środowiska naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Gminy Cielądz oraz

poprawy jakości integracji społecznej na obszarze gminy.

Główne działania w projekcie: W ramach grantu zostaną doposażone pomieszczenia użytkowane przez Stowarzyszenie w

Gminnym Domu Kultury w Cielądzu. Zostaną zakupione 2 laptopy oraz meble (krzesła, szafy, biurka, łóżka). Doposażenie

pomieszczeń pomoże utworzyć miejsce kulturalno – integracyjne. Dzięki realizacji grantu znacznie wzrośnie komfort

korzystania z pomieszczeń budynku podczas organizowanych przedsięwzięć, tj. imprez okolicznościowych, spotkań

mieszkańców, zajęć dla dzieci, młodzieży oraz osób powyżej pięćdziesiątego roku życia.



Projekt grantowy w zakresie Promowania obszaru 
objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Tytuł projektu grantowego: „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez

działania organizacji pozarządowych z terenu gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy,

Rawa Mazowiecka oraz Cielądz.”

Cel projektu: Celem operacji jest wzrost aktywności i zaangażowania mieszkańców,

a także ich kompetencji turystycznych poprzez realizację pięciu zadań, które

przyczynią się do promocji obszaru LGD „Kraina Rawki”, w tym produktów lub usług

lokalnych do końca 2019 roku.

Liczba realizowanych zadań grantowych: 5

Wskaźnik produktu: 5 – liczba operacji mających na celu promocję obszaru.

Wartość projektu: 164 539,00 zł 



Zadanie nr 1 - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu

Nazwa zadania: „Promocja Gminy Wiskitki poprzez montaż witacza w pobliżu węzła komunikacyjnego A2.”

Miejsce realizacji: Wiskitki, 96-315 Wiskitki (działka ewidencyjna nr 804/2, obręb ewidencyjny nr 37, nazwa obrębu -

Wiskitki)

Termin realizacji: do 31.05.2019 r.

Kwota dofinansowania: 44 895,00 zł

Cel zadania grantowego: Celem grantu jest promocja Gminy Wiskitki i obszaru LGD „Kraina Rawki”, poprawa

dostępności mieszkańców oraz turystów do informacji o zasobach Gminy i obszaru LGD poprzez zakup i montaż

witacza w pobliżu węzła komunikacyjnego A2.

Główne działania w projekcie: W ramach realizacji zadania zostanie zaprojektowany i zamontowany dwustronny

witacz o wymiarach 3x4 metry, z wymienną grafiką przedstawiającą atrakcyjny obszar Gminy Wiskitki z herbem Gminy

oraz napisami „Gmina Wiskitki. Witamy” i „Gmina Wiskitki. Zapraszamy ponownie”.



Zadanie nr 2 - Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej

Nazwa grantobiorcy: Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej

Nazwa zadania: „Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji poprzez zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy

OSP w Białej Rawskiej oraz organizacja wyjazdu promocyjnego.”

Miejsce realizacji: Plac Wolności 44, 96-230 Biała Rawska

Termin realizacji: do 30.09.2019r.

Kwota dofinansowania: 30 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Celem zadania jest kultywowanie i promocja tradycji muzycznych, strażackich, a także

poprawa jakości życia mieszkańców poprzez zaspokajanie ich potrzeb kulturalnych.

Główne działania w projekcie: Doposażenie członków Orkiestry Dętej OSP w Białej Rawskiej w stroje

reprezentacyjne (kurtki), które umożliwią orkiestrze występowanie w okresie wiosenno-jesiennym oraz

zorganizowanie 3-dniowego wyjazdu orkiestry w Bieszczady (Polańczyk), w trakcie którego odbędzie się koncert

promujący gminę Biała Rawska i cały obszar LGD „Kraina Rawki”.



Zadanie nr 3 - Fundacja KONTRA/BANDA
Nazwa grantobiorcy: Fundacja KONTRA/BANDA

Nazwa zadania: „Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców 

LGD "Kraina Rawki".”

Miejsce realizacji: Stary Wylezin 25, 96-111 Kowiesy

Termin realizacji: do 31.12.2019r.

Kwota dofinansowania: 29 644,00 zł

Cel zadania grantowego: Celem zadania jest promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” do października 2019roku.

Główne działania w projekcie: Zostaną przeprowadzone tygodniowe warsztaty, które podniosą w znacznym 

stopniu poziom wiedzy mieszkańców na temat walorów turystycznych obszaru, poznają nowe miejsca z obszaru 

LGD, które warto odwiedzić oraz podczas przeprowadzonych wywiadów wymienią się historiami i lokalnymi 

legendami  z innymi uczestnikami warsztatów oraz mieszkańcami. Zostanie również wydana broszura 

informacyjno-promocyjna, która będzie przewodnikiem po najciekawszych miejscach regionu. W ramach 

zadania odbędzie się także 4-dniowy festiwal, podczas którego zostaną przeprowadzone warsztaty teatralne, 

plastyczne i muzyczne, a także spektakl, koncert i ognisko. 



Zadanie nr 4 - Stowarzyszenie Albi Artheamus
Nazwa grantobiorcy: Stowarzyszenie Albi Artheamus

Nazwa zadania: „Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki.”

Miejsce realizacji: Gmina Rawa Mazowiecka (CAK w Boguszycach, Izba Tradycji w Wilkowicach), Gmina Biała 

Rawska.

Termin realizacji: do 31.12.2019r.

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Wypracowanie oferty turystycznej regionu poprzez integrację środowisk muzycznych 

z obszaru działania LGD „Kraina Rawki”.

Główne działania w projekcie: Zostanie zrealizowane zadanie, dzięki któremu atrakcyjność turystyczna regionu

zostanie wzbogacona o ofertę spektaklu wypracowanego w ramach realizacji grantu. Zostaną przeprowadzone

warsztaty (wokalno-aktorskie, ruchu scenicznego z elementami tańca, przygotowanie spektaktu), a także

zaplanowano zakup wyposażenia: ekran, mikrofony, podesty, które będą wykorzystywane wielokrotnie podczas

warsztatów ruchu, prób spektaklu oraz premiery i kolejnych prezentacji spektaklu. Realizacja zadania będzie

miała znaczący wpływ na integrację środowisk muzycznych z obszaru LGD, integrację i aktywizację mieszkańców

oraz promocję obszaru.



Zadanie nr 5 - Stowarzyszenie Kulturalno-
Historyczne „Cymbarka”
Nazwa grantobiorcy: Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne „Cymbarka”

Nazwa zadania:„Zakup specjalistycznych strojów dla członków stowarzyszenia Cymbarka z siedzibą w Cielądzu.”

Miejsce realizacji: Cielądz 59, 96-214 Cielądz

Termin realizacji: do 31.12.2019r.

Kwota dofinansowania: 20 000,00 zł

Cel zadania grantowego: Zakup specjalistycznych strojów dla członków stowarzyszenia Cymbarka z siedzibą

w Cielądzu, który przyczyni się do promocji obszaru działania Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki”.

Główne działania w projekcie: Zostaną zakupione specjalistyczne stroje dla członków stowarzyszenia

"Cymbarka" w Cielądzu, które będą wzorowane na tradycyjnych strojach ludowych z regionu opoczyńsko-

rawskiego, wykonane z oryginalnych materiałów, co jest bardzo istotne dla podkreślenia tradycji. Stroje będą

posiadały elementy ludowe lub folkowe. Zakup strojów ludowych dla członków zespołu wpłynie na lepszą

prezentację i większą promocję na uroczystościach, spotkaniach i występach podczas wszelkich imprez nie tylko

na terenie gminy Cielądz. Poprzez występy oraz udział w konkursach zespół promuje cały obszar LGD, a także

poszerza i uatrakcyjnia ofertę kulturalno-turystyczną gminy.


