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Przedsięwzięcia ujęte w LSR, realizowane za pośrednictwem wdrażanych projektów:
1:  Cel ogólny : „Kraina Rawki” mieszkańcami silna.

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

Przedsięwzięcia:

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.

1.1.2 Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.

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

1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.

2: Cel ogólny : Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.

2.1: Cel szczegółowy: Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę regionu.

Przedsięwzięcia:

2.1.1 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy

z budżetu LGD na podjęcie działalności gospodarczej.

2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy 

z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.

2.1.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości.



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

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

Przedsięwzięcia: 

3.1.1 Podejmowanie  lub rozwój działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych 

w tym podejmowanie działalności przez osoby z grup defaworyzowanych.

3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. 

3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki.

3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów. 

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 

3.1.7 Rawka Blues.



Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych

CEL OGÓLNY 1
„Kraina Rawki” 

mieszkańcami silna

DO ZREALIZOWANIA 
2016-2018

ZREALIZOWANO
2016-2018

NAZWA WSKAŹNIKA 
PRODUKTU

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych 
miejsc kulturalno -

integracyjnych

Liczba rozwiniętych 
ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno-integracyjnych 10 sztuk 450 888,00 6 sztuk 265 926,00

1.1.2 Budowa ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla dzieci i 

młodzieży

Liczba wybudowanych 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji 

dla dzieci i dorosłych
13 sztuk 613 000,00 6 sztuk 289 591,00

1.1.3 Stworzenie ofert spędzania 
wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób do 25 roku 
życia i osób w wieku 50+

Liczba stworzonych ofert spędzania 
wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób w wieku do 25 
roku życia i osób w wieku 50+

3 sztuki 100 000,00 9 sztuk 117 991,00

1.1.4 Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców i 

rozwijających ich pasje

Liczna wydarzeń integrujących 
mieszkańców i rozwijających ich 

pasje
- - - -



CEL OGÓLNY 2
Obszar LGD „Kraina Rawki” 
atrakcyjny dla inwestorów

DO ZREALIZOWANIA 
2016-2018

ZREALIZOWANO
2016-2018

NAZWA WSKAŹNIKA 
PRODUKTU

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

2.1.1 Organizacja doradztwa 
przeprowadzonego przez 

ekspertów z zakresu 
pozyskiwania funduszy z 
budżetu LGD na podjęcie 

działalności gospodarczej.

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego 

przedsiębiorstwa w wyniku 
udzielonego doradztwa

3 sztuki 210 000,00 7 sztuk 490 000,00

2.1.2 Organizacja doradztwa 
prowadzonego przez ekspertów 
z zakresu pozyskiwania funduszy 

z budżetu LGD na rozwój 
działalności gospodarczej.

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa w wyniku 
udzielonego doradztwa.

2 sztuki 600 000,00 8 sztuk 2 077 394,00

2.1.3 Podnoszenie wiedzy i 
kompetencji mieszkańców w 
zakresie przedsiębiorczości.

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy międzynarodowej 2 sztuki 300 000,00 2 sztuki 296 955,00

Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych



CEL OGÓLNY 3
LGD „Kraina Rawki” turystyczna 

marką regionu

DO ZREALIZOWANIA 
2016-2018

ZREALIZOWANO
2016-2018

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU
WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

3.1.1 Podejmowanie lub rozwój 
działalności mających na celu 

świadczenia usług noclegowych w tym 
podejmowanie działalności przez 

osoby z grup 

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego lub rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa mających na 
celu świadczenie usług noclegowych w 
tym liczba podjętych działalności przez 

osoby z grup defaworyzowanych.

4 sztuki 540 000,00 3 sztuki 427 710,00

3.1.2 Budowa infrastruktury 
turystycznej.

Liczba operacji polegających na budowie 
infrastruktury turystycznej.

- - - -

3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu 
podniesienia wiedzy mieszkańców nt. 

działalności w sferze turystyki.
Liczba przeprowadzonych szkoleń. 1 sztuka 5 000,00 1 sztuka 2 945,73

3.1.4 Realizacja przedsięwzięć 
mających na celu renowację i 

promocję zabytków.

Liczba przedsięwzięć mających na celu 
renowację i promocję zabytków. 2 sztuki 70 000,00 2 sztuki 59 781,00

3.1.5 Budowa obiektów pełniących 
funkcję lokalnych muzeów Budowa obiektów pełniących funkcję 

lokalnych muzeów
1 sztuka 50 000,00 - -

3.1.6 Realizacja operacji mających na 
celu promocję obszaru.

Liczba operacji mających na celu promocję 
obszaru. 9 sztuk 272 000,00 5 sztuk 164 539,00

3.1.7 „Rawka Blues” Liczba zrealizowanych inwestycyjnych 
projektów współpracy

- - - -



Dyskusja
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można
ją uznać za zadowalającą?

• Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację 
celów LSR?

• Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

• Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich
potrzebnych informacji?

• Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

• Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?



Nabory wniosków w 2018 roku

Nr naboru Przedsięwzięcie

Liczba 
złożonych 
wniosków

Łączna wnioskowana 
kwota

Liczba operacji 
wybranych do 

dofinansowania

Łączna kwota 
operacji 

wybranych do 
dofinansowania

1/2018/G 1.1.1. Rozwój ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno-integracyjnych.

7 336 022,36 6 265 926,00

2/2018/G 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i 
podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku 

życia i osób w wieku 50+.

5 167 979,77 4 117 991,00

3/2018/G 3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu 
renowację i promocję zabytków.

.

2 64 485,00 2 59 781,00

4/2018/G 3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję 
lokalnych muzeów. 

2 99 147,19 2 90 000,00

5/2018/G 3.1.6 Realizacja operacji mających na celu 
promocję obszaru. 

7 238 331,99 5 164 547,00



Projekt grantowy

• W 2018 r. zostało zrealizowanych 6 inwestycji w 
ramach projektu grantowego „Budowa 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji w Gminach 
Sadkowice, Kowiesy i Żelechlinek.”

• Całościowa wartość projektu to 289 347,54 zł. 



PROJEKTY WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ
LEADER DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I PARTNERSTWA

Celem projektu jest rozwój inicjatyw
społeczno-gospodarczych mieszkańców
głównie przedsiębiorców (w tym rolników) z
terenów wiejskich partnerskich LGD.
Wartością projektu będzie międzynarodowa
reklama dla lokalnych firm, nawiązanie
partnerstwa i współpracy biznesowej.

Główne zadania projektu to wizyty studyjne w Polsce i na Litwie, uruchomienie internetowej bazy danych o
przedsiębiorcach, wydanie katalogu przedsiębiorców, nakręcenie filmu promocyjnego oraz organizacja
konferencji.



Wyjazd studyjny na Litwę

W dniach 3-6 września 2018 r. przedstawiciele LGD „Kraina Rawki i LGD „Gniazdo” oraz lokalni
przedsiębiorcy i liderzy społeczności lokalnych wzięli udział w wyjeździe studyjnym na Litwę. Wizyty
rozpoczęto od ekologicznego gospodarstwa, w którym znajdują się zagrody owiec i serowarnia Giedriaus‘a
Prakapavičiaus‘a. Mieliśmy okazję obejrzeć budynki gospodarcze, proces dojenia mechanicznego oraz
spróbować wytwarzanych tam serów.



Kolejnym punktem programu było
zwiedzanie Centrum Informacji
Gospodarczej "Taurapilis" w Utenie.
Ideą CIG jest podejmowanie działań
mających na celu wdrożenie nowych
modeli biznesowych, wspieranie produkcji
innowacyjnych produktów i usług, a także
zachęcanie do różnorodnej współpracy
artystów, przedsiębiorców (w tym
rolników) oraz naukowców. Następnie
wzięliśmy udział w prezentacji projektów
lokalnych zrealizowanych przez
mieszkańców i organizacje z Užpalių. Po
prezentacji odwiedziliśmy gospodarstwa
rybne oraz ośrodki wypoczynkowe nad
jeziorami w miejscowościach Sudeikiai i
Rukla. Odwiedziliśmy także ośrodek
jeździecki i stadninię koni w Dubingiai.



W dniach 8-11 października 47 przedsiębiorców oraz przedstawicieli
LGD z Litwy przyjechało do Polski, aby zapoznać się z działalnością
przedsiębiorców z naszego regionu. Pierwszy dzień zwiedzania
rozpoczął się od gminy Kowiesy i miejscowości Paplinek. Funkcjonuje tam
rodzinna firma Strzelsok, która jest producentem wysokiej jakości soków
naturalnych. W ofercie firmy jest także usługa tłoczenia, dzięki której
klienci mogą zrobić sok z własnych owoców.

Następnie zapoznaliśmy Litwinów z działalnością największych w
gminie Regnów firm działających w branży przetwórczo-
spożywczej-„Karpa-Frut”, "Przysmak" oraz "Marinex". Goście mieli
także okazję posmakować dżemów, marmolad oraz prażonego
jabłka.

Trzecia wizyta odbyła się w grupie producenckiej APPLEX Sp. z o.o.
w Sadkowicach. Firma ta specjalizuje się w zaopatrywaniu
odbiorców krajowych i zagranicznych w wysokiej klasy owoce.
Spółka współpracuje z rolnikami, od których pozyskuje owoce oraz
z sieciami marketów w Polsce i zagranicą.

Wizyta studyjna Litwinów i konferencja



Konferencja w ramach międzynarodowego projektu współpracy

Konferencja odbyła się 9 października 2018 r w Domu Weselnym Sadyba w Sadkowicach. Tematem konferencji był „Rozwój
gospodarczy obszarów LGD Kraina Rawki oraz LGD Gniazdo”. W konferencji wzięło udział 21 osób. Konferencję otworzył i poprowadził
prezes LGD „Kraina Rawki” - Pan Mariusz Cheba, który opowiedział o najważniejszych działaniach LGD, związanych z realizacją
Lokalnej Strategii Rozwoju i wspieraniem inicjatyw mieszkańców. Pani Anna Jakubiak – Członek Zarządu Stowarzyszenia Oświatowo-
Edukacyjno-Wychowawczego SOWA przedstawiła prezentację o Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki. Podczas
konferencji wystąpili także przedsiębiorcy, którzy otrzymali dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Byli to Państwo
Lubeccy z Krainy Czarnego Bzu, którzy prowadzą przetwórstwo z kwiatów i owoców czarnego bzu oraz Pani Anna Kur z gminy
Skierniewice, która produkuje ekologiczne opakowania na owoce i warzywa. O działaniach LGD „Gniazdo” opowiedział Prezes - Pan
Marek Skiba, a także Kierownik Biura - Pan Marek Głuszek. Po konferencji odbyła się uroczysta kolacja. Podczas kolacji Wioska Różana
Wilkowice zaprezentowała swój produkt turystyczny „Na muzyce w Wilkowicach”, dzięki czemu uczestnicy mogli poznać lokalną
tradycję i kulturę.



KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
„Kreator Przedsiębiorczości” to projekt współpracy, który realizujemy z 20 lokalnymi grupami 
działania z Polski oraz 1 partnerem zagranicznym. Projekt będzie realizowany w okresie lipiec 2018r. –
maj 2020r.

Projekt zakłada rozwój przedsiębiorczości na obszarach partnerskich LGD. Założeniem projektu jest 
wzrost wiedzy na temat przedsiębiorczości wśród dzieci w wieku przedszkolnym i uczniów szkół 
podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie rozwijania przedsiębiorczości, poprawa jakości 
funkcjonowania przedsiębiorstw jak również podmiotów otoczenia biznesu oraz organizacji skupionych 
wokół projektu.

W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizuje działania 
związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz utworzy Lokalne Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - zostaną zrealizowane dwa główne 
działania „Przedsiębiorcze Dzieci” i „Junior Biznes”.



W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - działanie „Przedsiębiorcze Dzieci” w październiku 2018 roku
w Pałacu Chojnata zostały zorganizowane 2 szkolenia dla 15 osób pracujących z dziećmi w wieku
przedszkolnym. Na szkoleniach uczestniczki poznały metodę projektów badawczych oraz zapoznały się z
programem „Przedsiębiorcze dzieci” i poszczególnymi tematami zajęć z dziećmi, takimi jak: sklep,
przepis na sukces, zarabianie na sukces, smakowanie sukcesu, pieniądze, w banku, co chcemy zmienić w
swoim przedszkolu. Wszystkie elementy programu szkoleniowego były prowadzone teoretycznie i
warsztatowo. „Przedsiębiorcze dzieci” jest świetnym pomysłem na nauczenie dzieci praktycznych
działań potrzebnych w życiu codziennym, cierpliwości, negocjacji oraz logicznego myślenia.

Przedsiębiorcze Dzieci 



W okresie listopad 2018 r. – czerwiec 2019 r. 15 osób pracujących z małymi dziećmi przeprowadzi 960
godzin zajęć dodatkowych dla przedszkolaków. Cel zajęć z dziećmi: poszerzanie wiedzy
ekonomicznej dzieci, rozwijanie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie u dzieci dyspozycji do
bycia przedsiębiorczym.



Junior Biznes



Lokalne Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

W siedzibie LGD „Kraina Rawki” zostało stworzone Lokalne Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości, które w swojej ofercie ma doradztwo, konsultacje, szkolenia oraz 
wizyty studyjne.

Grupa docelowa: przedsiębiorcy, osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, 
organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą lub działalność odpłatną 
lub działające w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest rozwój gospodarczy.

W okresie października 2018- kwiecień 2020:

• specjaliści udzielą ponad 200 godzin doradztwa,

• zostanie zorganizowanych 5 szkoleń ,

• zostaną polepszone lub stworzone wizerunki w sieci dla 6 beneficjentów projektu,

• Zorganizujemy wizyty studyjne do Wiosek tematycznych na Ukrainie i partnera projektu 
LGD „Lider Zielonej Wielkopolski”.



Dyskusja
Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest
zadowalająca?

• W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

• W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
• Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
• Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do
osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby
społeczności z obszaru LGD?

• Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na
dezaktualizację LSR?

• Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można
na nie zareagować?



Dyskusja
W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

• Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

• Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

• Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich 

użyteczność?

• g. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, 
informacyjno-promocyjnych, doradczych)?



Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia
REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PLANU KOMUNIKACJI

Lp.
Działania

komunikacyjne Środki przekazu Osiągany wskaźnik
Planowane 

wskaźniki (2018-
2021)

Osiągnięte 
wskaźniki 

(2018)

1. Poinformowanie o 
planowanych 
konkursach

Ogłoszenie na tablicach informacyjnych w 
siedzibach instytucji użyteczności publicznej.

Liczba instytucji, w których 
umieszczono ogłoszenie 72 16

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 8 6

Artykuły na stronie internetowej LGD. Liczba wejść na stronę 
internetową z artykułem

1440 887

Aktualności na stronach internetowych urzędów 
gmin z linkiem do www LGD.

Liczba zamieszczonych 
aktualności 36 9

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które zobaczyły 
artykuł 720 2261

Spotkanie informacyjne dla grupy docelowej 
konkursów grantowych Liczba spotkań 8 2

2. Poinformowanie o 
wynikach konkursów

Artykuły na stronie internetowej LGD. Liczba wejść na stronę 
internetową z artykułem

1440 147

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które zobaczyły 
artykuł

720 -

Spotkanie dla beneficjentów, którzy otrzymali 
dotację.

Liczba spotkań 1 1



Lp.
Działania

komunikacyjne Środki przekazu Osiągany wskaźnik
Planowane 

wskaźniki (2018-
2021)

Osiągnięte 
wskaźniki

(2018)

3.

4.

Poinformowanie o 
planowanych i 

dokonanych 
zmianach

Artykuły na stronie internetowej LGD Liczba wejść na stronę 
internetową z 

artykułem
180 -

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które 
artykuł zobaczyły

90
-

Podsumowanie 
dotychczas 

zrealizowanych 
działań oraz 

przedstawienie 
działań 

planowanych

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 8 11

Artykuły na stronie internetowej LGD. Liczba wejść na stronę 
internetową z 

artykułem

720 86

Aktualności na stronach internetowych 
urzędów gmin z linkiem do www LGD.

Liczba zamieszczonych 
aktualności

36 9

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które 
zobaczyły artykuł

360 5626

Spotkanie/warsztaty/szkolenia dla grup 
defaworyzowanych określonych w LSR.

Liczba spotkań 4 1

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji 
papierowej i elektronicznej.

Liczba wydanych 
biuletynów

16 4

Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR Liczba 
przeprowadzonych 

warsztatów

4 1



REALIZACJA PLANU KOMUNIKACJI

WARSZTAT REFLEKSYJNY 05 lutego 2018 r.

Celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2014-2020, osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia oraz wskazanie zagrożeń, które mogą wpłynąć na realizację
wskaźników oraz osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR.

SPOTKANIA  INFORMACYJNE W RAMACH NABORÓW GRANTOWYCH  05-06 lipca 2018 r.



Dnia 11 grudnia 2018 r. w Starej Rossosze w Klubie Seniora "Druga
Młodość" i siedzibie LGD "Kraina Rawki" odbyło się II Świąteczne
Spotkanie Seniorów z Krainy Rawki Warsztaty i spotkanie
integrujące dla seniorów z obszaru LGD. W spotkaniu i warsztatach
uczestniczyli seniorzy z gmin: Biała Rawska, Rawa Mazowiecka,
Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek. Było prawie 50 osób z grupy
defaworyzowanej, określonej w LSR.

SPOTKANIA/WARSZTATY/SZKOLENIA DLA GRUP DEFAWORYZOWANYCH OKREŚLONYCH W LSR.



BIULETYN INFORMACYJNY LGD „KRAINA RAWKI”



REALIZACJA PLANU SZKOLEŃ DLA PRACOWNIKÓW BIURA LGD 
ORAZ CZŁONKÓW RADY LGD.  

Lp. Cel szkolenia/konferencji Termin szkolenia/konferencji Grupa docelowa

1. Doskonalenie pracowników biura LGD w ramach 
PROW 2014-2020 – wymiana doświadczeń między 

LGD

Kwiecień 2018 Pracownicy biura 
LGD, Członkowie 

Rady, Komisji 
rewizyjnej  oraz 

Zarządu LGD „Kraina 
Rawki” – 21 osób

W dniach 13-14 kwietnia członkowie Rady, Komisji Rewizyjnej, Zarządu
oraz pracownicy biura LGD „Kraina Rawki” uczestniczyli w szkoleniu w
Małachowicach-Szemborowicach w woj. wielkopolskim, w Stowarzyszeniu
Światowid. Światowid to organizacja pozarządowa, która prężnie działa
wspierając rozwój rynku produktów regionalnych i lokalnych. W ramach
stowarzyszenia funkcjonuje inkubator przetwórstwa lokalnego oraz
utworzone są trzy spółdzielnie socjalne. Przedstawiciele Światowida
zasypali nas ogromem ciekawych i przydatnych informacji, które miejmy
nadzieję przyczynią się do powstania nowych pomysłów i rozwiązań oraz
wprowadzenia ich na terenie „Krainy Rawki”.



FUNKCJONOWANIE LGD I BIURA STOWARZYSZENIA
Z doradztwa prowadzonego przez pracowników biura LGD w 2018 roku skorzystało 71 osób/podmiotów,
z czego 25 osób z doradztwa bezpośredniego udzielanego w biurze LGD oraz 46 osób z doradztwa
pośredniego tj. telefonicznego lub mailowego.
Ankiety oceniające jakość udzielanego doradztwa wypełniło 25 osób. Na podstawie ankiet stwierdza się,
że udział w doradztwie z pracownikami biura spełnił oczekiwania wszystkich zainteresowanych.
Wszyscy ankietowani korzystali z doradztwa bezpośredniego w biurze LGD.

1. Zakres tematyczny udzielonego doradztwa



Wiedza i kompetencje 
pracownika udzielającego 

doradztwa (przygotowanie 
merytoryczne)

Poziom obsługi (dostępność, chęć 
udzielenia informacji, 

komunikatywność)

Sposób przekazania 
informacji

Udział w konsultacjach spowodował wzrost wiedzy w zakresie tematyki objętej doradztwem według 100%
ankietowanych osób (25 z 25). Wszyscy ankietowani byli bardzo zadowoleni z udzielonego doradztwa.



Z jakich źródeł uzyskała Pani/Pan informację o możliwości dofinansowania za pośrednictwem LGD?

Płeć Przedział wiekowy Gmina

Jak wynika z powyższej analizy doradztwo świadczone przez pracowników jest oceniane bardzo wysoko przez
ankietowanych. Efektywność doradztwa utrzymuje się na wysokim poziomie. Świadczy o tym duża ilość wniosków
złożonych o wsparcie na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.



Zestawienie rzeczowo – finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"
Lp. Zestawienie zadań BUDŻET WYDATKI  w 2018 r. WYDATKI OGÓŁEM

1. Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym:

1.1 Organizacja spotkań konsultacyjnych i konferencji informacyjno - promocyjnych, materiały 
informacyjne, promocyjne, materiały biurowe, art. spożywcze. 50 000,00 33 042,89 38 657,81

1.2 Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu społecznościowym, informowanie o 
terminach naborów, organizacja szkoleń i wydarzeń animacyjnych 50 000,00 10 110,67 11 481,92

1.3 Ocena jakości doradztwa – ankiety i ewaluacja LSR 15 000,00 59,04 59,04

1.4 Inne zadania 10 000,00 - -

2 Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 3 umowy o 
przyznaniu pomocy

2.1 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez:

2.1.1 Szkolenia pracowników 12 000,00 330,00 900,00

2.1.2 Inne zadania 3 000,00 - -

2.2 Wynagrodzenie pracowników 1 200 000,00 150 519,93 315 850,60

3 Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura 
LGD

3.1 Szkolenia 45 000,00 10 338,91 13 338,91

4 Koszty prowadzenia biura LGD

4.1 Koszty bieżące prowadzenia biura 175 000,00 28 892,03 63 233,26

4.2 Materiały biurowe, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe 15 000,00 6 110,56 6 110,56

4.3 Podróże służbowe 40 000,00 7 622,14 11 827,97

4.4 Inne zadania 10 000,00 6 064,00 9 316,85

5 Aktywizacja

5.1 Szkolenia/warsztaty 20 000,00 9 952,53 9 952,53

5.2 Inne zadania 5 000,00 572,00 572,00



SZKOLENIA W RAMACH AKTYWIZACJI

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zrealizowała cykl szkoleń dla beneficjentów poddziałania 19.2
"Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"
objętego PROW 2014- 2020. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 19 osób.

1. ”Zamówienia publiczne” - 25 maja 2018 r.

2. „Rachunkowość dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą ” - 8 czerwca 2018 r.

3. „Marketing internetowy - podstawy promocji w internecie ” - 28 czerwca 2018 r.



Szkolenie - Rozwój turystyki edukacyjnej na obszarach wiejskich.

Szkolenie adresowane było do osób i podmiotów działających w sferze turystyki. Szkolenie odbyło się w Pałacu
Chojnata na terenie gminy Biała Rawska i wzięło w nim udział 29 osób – przedstawiciele organizacji pozarządowych,
przedsiębiorcy, liderzy wiosek i zagród tematycznych oraz osoby fizyczne. Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się jak
stworzyć atrakcyjną ofertę turystyczną skierowaną do grup szkolnych, poznali dobre i złe praktyki z kraju i z zagranicy
oraz podstawy bhp przy przyjmowaniu grup szkolnych.



Wyniki  z  Ankiet oceniających szkolenia
1. Zamówienia publiczne.
2. Rachunkoość dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą.
3. Marketing internetowy od podstaw – promocja firmy w internecie.
4. Rozwój turystyki na obszarach wiejskich.

61%

39%
Kobieta

Mężczyzna

10%

39%
51%

do 25 roku
życia

powyżej 50
roku życia

inne

Podział uczestników szkoleń ze względu na wiek:Podział uczestników szkoleń ze względu na płeć:



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 1: Jak oceniają Państwo pracę trenera/wykładowcy ? 
(w skali od 1 - niezadowalająca do 5 - bardzo dobra)

79%

20%

3%

Przygotowanie i wiedza 
merytoryczna

5

4

3

2

1

0
75%

22%

3%

Jasność, zrozumiałość przekazu

5

4

3

2

1

0

Przygotowanie i wiedza merytoryczna oraz jasność i zrozumiałość przekazu we wszystkich
czterech szkoleniach zostały ocenione dobrze i bardzo dobrze przez 97% uczestników szkoleń.



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 2: Jak oceniają Państwo otrzymane materiały i 
pomoce szkoleniowe? (w skali od 1 - niezadowalające do 5-bardzo dobre)
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0

0
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33,33%

37,50%

40,00%

80%

50,00%

37,50%

55,00%

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

Zamówienia publiczne

Rachunkowość

Marketing

Turystyka na obszarach wiejskich

1 2 3 4 5

Otrzymane przez uczestników szkoleń materiały i pomoce szkoleniowe zostały ocenione przez
ankietowanych jako dobre i bardzo dobre. Materiały rozdawane podczas każdego ze szkoleń zostały
wysoko i bardzo wysoko ocenione średnio przez ponad 80% uczestników.
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Zdecydowanie nie Raczej nie Trudno powiedzieć Raczej tak Zdecydowanie tak

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 3: Czy szkolenie spełniło Pani/Pana oczekiwania? 

W odpowiedzi na pytanie o spełnienie oczekiwań poprzez uczestniczenie w szkoleniu wszyscy
uczestnicy lub zdecydowana większość udzieliła odpowiedzi „zdecydowanie tak” i „raczej tak”.
Jedynie uczestnicy szkolenia z marketingu nie do końca zaspokoili swoje oczekiwania co do
wiedzy uzyskanej podczas szkolenia.
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Bardzo niskim Niskim Średnim Wysokim Bardzo wysokim

Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 4: W jakim stopniu udział w szkoleniu 
przyczynił się do wzrostu Pani/Pana wiedzy w danym obszarze? (w skali od 1 –
bardzo niskim do 5- bardzo wysokim):

Średnio ponad 80% uczestników każdego ze szkoleń podniosło swoją wiedzę
w danym zakresie tematycznym w stopniu wysokim i bardzo wysokim. W przypadku
szkolenia z zamówień publicznych jest to aż 100% uczestników szkolenia.



Odpowiedzi ankietowanych na pytanie nr 5 : Jak oceniają Państwo organizację szkolenia? (w 
skali od 1 - niezadowalająca do 5 - bardzo dobra)

4,85 4,85 4,89

1

2

4

8

Sala Wyżywienie Czas trwania

Zarówno sala, wyżywienie, jak i czas trwania poszczególnych szkoleń przez wszystkich
ankietowanych zostały ocenione bardzo dobrze.



Wszystkie cztery szkolenia w każdym aspekcie średnio zostały ocenione wysoko i bardzo
wysoko. Świadczy to o dobrym wyborze trenerów prowadzących szkolenia oraz o ich wysokiej
wiedzy i bardzo dobrym przygotowaniu merytorycznym. Uczestnicy szkoleń mogli dzięki temu
poszerzyć swoją wiedzę w danym temacie i wykorzystać zdobytą wiedzę
w praktyce. Dzięki spełnieniu oczekiwań co do szkoleń oraz dobrych warunków, w których się
odbywały, uczestnicy wyrazili chęć uczestniczenia w kolejnych, organizowanych przez nas
szkoleniach w następujących zakresach tematycznych:

• rozliczanie otrzymanego dofinansowania, 

• prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej,

• pozyskiwanie funduszy na działalność organizacji społecznych,

• jak rozwijać turystykę edukacyjną w swojej miejscowości,

• produkty regionalne i tradycyjne, działalność wiosek tematycznych.

WNIOSKI  Z ANKIET OCENIAJĄCYCH SZKOLENIA 



Dyskusja

Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych)?

Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

Sposób wykorzystania rekomendacji.



PODSUMOWANIE

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

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020—Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztat refleksyjny na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

2014-2020 przygotowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach 

poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” PROW 2014-2020.


