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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 
całościowo

ZREALIZOWANO
2016-2019

NAZWA WSKAŹNIKA 
PRODUKTU

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ
Z 

JEDNOSTK
Ą MIARY

KWOTA

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych 
miejsc kulturalno -

integracyjnych

Liczba rozwiniętych 
ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno-integracyjnych

20 sztuk
884 776,00 

12 sztuk 513 993,00

1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla dzieci i 

dorosłych

Liczba wybudowanych 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji 

dla dzieci i dorosłych 28 sztuk
1 237 664,00 

12 sztuk 567 454,00

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+

14 sztuk 231 664,00 
9 sztuk 116 909,00

1.1.4 Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców i 

rozwijających ich pasje

Liczna wydarzeń integrujących 
mieszkańców i rozwijających ich 

pasje
1 sztuka

45 000,00
- -



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

DO ZREALIZOWANIA 
całościowo

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

8 sztuk 560 000,00 9 sztuk 630 000,00

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.

11  sztuk 2 400 000,00 9 sztuk
2 167 394,00

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 
2016-2019

ZREALIZOWANO
2016-2019

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 00,00 4 sztuki 490090,00

3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. Liczba operacji polegających na budowie 
infrastruktury turystycznej.

2 sztuki
95 000,00 

-
-

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.

5 sztuk
420 000 ,00

3 sztuki 359781,00

3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję 
lokalnych muzeów Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych 

muzeów
2 sztuki 90 000,00 2 sztuki 90 000,00

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu 
promocję obszaru.

Liczba operacji mających na celu promocję 
obszaru.

18 sztuk 495 896,00 9 sztuk 216 576,00

3.1.7 Promocja walorów turystycznych 
regionu 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy
1 sztuka 50 000,00 - -



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 2019



Zakres tematyczny 
naboru

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej

Rozwijanie działalności 
gospodarczej

Rozwijanie działalności 
gospodarczej przez 

osoby z grup 
defaworyzowanych

Realizacja 
przedsięwzięć 

mających na celu 
renowację i promocję 

zabytków

Liczba złożonych 
wniosków

5 4 1 1

Liczba wybranych 
operacji mieszczących 
się w limicie środków

1 / 2 4 / 1 1 / 0 1

Łączna przyznana 

kwota pomocy
70 000 / 140 000 zł 272 999 zł / 90 000 zł 62 380 zł / 0 zł 300 000 zł

PODSUMOWANIE NABORÓW OTWARTYCH 2019

Nabór 
1/2019

Nabór 

2/2019

Nabór 

3/2019
Nabór 

4/2019



Zakres tematyczny 
naboru

Rozwój 
ogólnodostępnych 
miejsc kulturalno-

integracyjnych

Rozwój 
ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla 
dzieci i dorosłych

Tworzenie obiektów 

pełniących funkcję 
lokalnych muzeów

Realizacja operacji 

mających na celu 
promocję obszaru

Liczba złożonych 
wniosków

6 7 2 5

Liczba wybranych 
operacji mieszczących 
się w limicie środków

6 6 2 3

Łączna przyznana 
kwota pomocy

248 067 zł 277 863 zł 90 000 zł 53 069 zł

Nabór 

1/2019/G
Nabór 

2/2019/G

Nabór 

3/2019/G

Nabór 

4/2019/G

PODSUMOWANIE NABORÓW GRANTOWYCH 2019



ZREALIZOWANE 
PROJEKTY GRANTOWE



Renowacja i promocja zabytków

Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. 
Marcina biskupa w Chojnacie

Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego 
Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku

„Montaż drzwi wydzielających kruchtę kościoła”

„Konserwacja prospektu organowego w kościele 
parafialnym w Chojnacie, gmina Kowiesy”



Oferty spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Olszowa Wola oraz przeprowadzenie warsztatów 
kulinarnych.”

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Sadkowice oraz przeprowadzenie 
warsztatów kulinarnych.”

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-
Wychowawcze SOWA

„Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy 
Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz 
wzmocnienie kompetencji lokalnych liderów.”

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka”

„Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” celem 
utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji 
i integracji społecznej.”



Promocja obszaru

Stowarzyszenie Albi Artheamus

„Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki” 
– stworzenie spektaklu

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu

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

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne 
,,Cymbarka”

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

Fundacja KONTRA/BANDA

„Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia 
skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej

Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji 
poprzez zakup strojów dla Orkiestry Dętej przy 
OSP w Białej Rawskiej oraz organizacja wyjazdu 
promocyjnego.



KREATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



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 utworzyło Lokalne Centrum Wspierania 
Przedsiębiorczości. W ramach Laboratorium Przedsiębiorczości - zostały zrealizowane dwa główne 
działania „Przedsiębiorcze Dzieci” i „Junior Biznes”.



PRZEDSIĘBIORCZE DZIECI



Przedsiębiorcze Dzieci - zajęcia dodatkowe dla dzieci w wieku przedszkolnym, których celem było poszerzanie 
wiedzy ekonomicznej dzieci, rozwinięcie kompetencji przedsiębiorczości i kształtowanie dyspozycji do bycia 
przedsiębiorczym. 

• 13 oddziałów przedszkolnych
• 15 przeszkolonych nauczycieli

• 245 dzieci w wieku 3-6 lat objętych programem
• 960 godzin zajęć „Przedsiębiorcze Dzieci”

Zajęcia „Przedsiębiorcze dzieci”



JUNIOR BIZNES

JUNIOR BIZNES



Junior Biznes - działanie skierowane jest do uczniów klas V-VIII Szkół Podstawowych składające się z: warsztatów 
„Szkoła Umiejętności Miękkich”, konkursu "Dostrzegamy - naprawiamy!", obozu dla zwycięzców konkursu i pakietu 
materiałów edukacyjnych dla szkół. 

• 16 szkół podstawowych
• 72 godziny warsztatów „Szkoła Umiejętności Miękkich”

• 178 uczniów biorących udział w warsztatach „Szkoła Umiejętności Miękkich”
• 144 uczestników konkursu „Dostrzegamy-naprawiamy!”

• 35 zwycięzców – uczestników obozu wakacyjnego. 

Warsztaty i konkurs



LOKALNE CENTRUM WSPIERANIA 

PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



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- grudzień 2019 roku:

• Specjaliści udzielili ponad 140 godzin doradztwa,

• Zorganizowaliśmy 2 szkolenia ,

• Zmodernizowaliśmy i stworzyliśmy strony internetowe dla 6 podmiotów,

• Zorganizowaliśmy wizytę studyjną do Wiosek tematycznych na Ukrainie.



Wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na Ukrainie

W dniach 8-12 lipca 2019 roku odbył 

się wyjazd studyjny do wiosek 

tematycznych na Ukrainie. 

W ramach projektu chcieliśmy 

pokazać mieszkańcom obszaru LGD 

możliwości w rozwijaniu 

przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich w zakresie turystyki

i produkcji rękodzieła. Wśród 

uczestników wyjazdu byli 

przedstawiciele Wiosek 

i Zagród Tematycznych Krainy Rawki, 

przedsiębiorcy, przedstawiciele 

organizacji pozarządowych oraz 

osoby planujące rozwijać 

tematyczną turystykę na obszarach 

wiejskich. 



W dniach 29 listopada i 3 grudnia 2019 roku odbyły się  dwa szkolenia pn. "Ochrona danych 

osobowych w organizacjach pozarządowych” skierowane dla przedstawicieli organizacji 

pozarządowych z obszaru LGD.

Szkolenia



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)?



REALIZACJA PLANU 
KOMUNIKACJI



Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia
REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PLANU KOMUNIKACJI

Lp.
Działania

komunikacyjne Środki przekazu Osiągany wskaźnik
Planowane 

wskaźniki (2018-
2021)

Osiągnięte 
wskaźniki 

(2019)

1. Poinformowanie o 
planowanych 
konkursach

Ogłoszenie na tablicach informacyjnych w 
siedzibach instytucji użyteczności publicznej.

Liczba instytucji, w których 
umieszczono ogłoszenie 72 76

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 8 19

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

1440 2638

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

Liczba zamieszczonych 
aktualności 36 42

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które zobaczyły 
artykuł 720 7046

Spotkanie informacyjne dla grupy docelowej 
konkursów grantowych Liczba spotkań 8 5

2. Poinformowanie o 
wynikach konkursów

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

1440 2014

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które zobaczyły 
artykuł

720 2516

Spotkanie dla beneficjentów, którzy otrzymali 
dotację.

Liczba spotkań 1 2



Lp.
Działania

komunikacyjne Środki przekazu Osiągany wskaźnik
Planowane 

wskaźniki (2018-
2021)

Osiągnięte 
wskaźniki

(2019)

3.

4.

Poinformowanie o 
planowanych i 

dokonanych 
zmianach

Artykuły na stronie internetowej LGD Liczba wejść na stronę 
internetową z 

artykułem
180 471

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które 
artykuł zobaczyły

90
2 498

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 1592

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

Liczba zamieszczonych 
aktualności

36 25

Artykuły na profilu LGD na portalu 
społecznościowym.

Liczba osób, które 
zobaczyły artykuł

360 21 882

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

Liczba spotkań 4 5

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji 
papierowej i elektronicznej.

Liczba wydanych 
biuletynów

16 12

Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR Liczba 
przeprowadzonych 

warsztatów

4 2



Uroczyste podpisanie umów
18 stycznia 2019 r. w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach (Gmina Sadkowice) Zarząd LGD „Kraina 

Rawki” podpisał 15 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach trzech 

projektów grantowych:

„Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, 

Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”

„Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców obszaru 

LGD”

„Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania organizacji pozarządowych z terenu 

gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz.”

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 40 osób: przedstawiciele Grantbiorców, wójtowie oraz 

burmistrz gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki”, Zarząd LGD oraz przedstawiciele izb rolniczych 

z obszaru LGD.



Warsztat refleksyjny

W dniu 21 lutego 2019 r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze odbył się warsztat 

refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” 

w 2018 roku oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, 

osiągniętych rezultatów, analiza zmian otoczenia i ich wpływ na realizację wskaźników oraz 

osiągnięcie celów założonych do realizacji w LSR.



7 grudnia 2019 w siedzibie Stowarzyszenia odbyło się spotkanie 

informacyjno-promocyjne podsumowujące rok 2019. Spotkanie 

rozpoczęło się od świątecznego poczęstunku. Następnie Pani Marta 

Dudek – Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” przedstawiła prezentacje o 

działaniach LGD, które udało się zrealizować w kończącym się roku. 

Po prezentacji podsumowanie swoich działań przedstawili nasi 

beneficjenci - Pani Małgorzata Dudek, Pani Anna Grabarz oraz Pan 

Mirosław Klimczak. Po części oficjalnej odbyła się część warsztatowa. 

Wszyscy goście biorący udział w spotkaniu mieli do wyboru 3 warsztaty 

rękodzieła: „Jak pracować z filcem?”, „Gałganowe laleczki”, 

„Świąteczne ozdoby”. 

Spotkanie informacyjno-promocyjne podsumowujące 2019 rok



12 grudnia 2019 roku w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej seniorzy z obszaru 

działania LGD po raz kolejny integrowali się w świątecznym nastroju. Spotkanie zaczęło się od 

warsztatów, które poprowadził Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej - Pan 

Rafał Reszka. Pod okiem Pana Rafała seniorzy mieli okazję przygotować świąteczne stroiki-prezenty. 

Tegoroczne warsztaty wymagały sporej ilości pracy, jednak kilkugodzinny proces twórczy przyniósł 

niesamowite efekty - wszystkie przygotowane przez seniorów stroiki prezentowały się wspaniale i z 

pewnością będą stanowiły ciekawy pomysł na prezent dla ich najbliższych. Po warsztatach 

pracownik biura LGD - Pani Wioletta Jędrasiak przedstawiła prezentacje podsumowującą działania 

zrealizowane przez Stowarzyszenie w 2019 roku. Następnie seniorzy zostali zaproszeni na zasłużony 

poczęstunek, przy którym nie brakowało wesołych dyskusji. 

III ŚWIĄTECZNE SPOTKANIE SENIORÓW



Mixer Regionalny 2019

LGD „Kraina Rawki” aktywnie uczestniczy w organizowanych na naszym terenie festynach i 
wydarzeniach. Na stoisku Krainy Rawki na najmłodszych czekają kolorowanki "Pokoloruj Krainę Rawki”, 

warsztaty i inne atrakcje.

XXI Dożynki Powiatowe 

w Rawie Mazowieckiej
Powiatowy Dzień 

Dziecka w Regnowie

Udział w wydarzeniach

Festyn Organizacji 

Pozarządowych 

“Radosne Święto”



Biuletyn „Wieści z Krainy Rawki”



Informowanie na stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook

Na stronie internetowej oraz profilu na Facebook’u umieszczane są najważniejsze informacje o realizowanych 
przez LGD działaniach, m.in. formacje o przeprowadzanych naborach, wydarzeniach i spotkaniach. 



Zestawienie rzeczowo – finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"

Lp. Zestawienie zadań BUDŻET WYDATKI  w 2019 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 zł

9 514,58 zł 48 137,95 zł 

1.2 Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu społecznościowym, informowanie o 
terminach naborów, organizacja szkoleń i wydarzeń animacyjnych 50 000,00 zł

12 134,83 zł 23 651,53 zł 

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

1.4 Inne zadania 10 000,00 zł 919,52 zł 919,52 zł 

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 zł 915,00 zł 1 815,00 zł 

2.1.2 Inne zadania 3 000,00 zł 376,00 zł 376,00 zł 

2.2 Wynagrodzenie pracowników 1 200 000,00 zł 163 340,92 zł 475 613,04 zł 

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

3.1 Szkolenia 45 000,00 zł 25 330,12 zł 38 669,03 zł 

4 Koszty prowadzenia biura LGD

4.1 Koszty bieżące prowadzenia biura 175 000,00 zł 43 741,26 zł 107 939,97 zł 

4.2 Materiały biurowe, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe 15 000,00 zł 4 414,95 zł 10 507,94 zł 

4.3 Podróże służbowe 40 000,00 zł 5 773,25 zł 17 718,80 zł 

4.4 Inne zadania 10 000,00 zł 5 765,02 zł 15 181,87 zł 

5 Aktywizacja

5.1 Szkolenia/warsztaty 20 000,00 zł 5 145,26 zł 15 115,36 zł 

5.2 Inne zadania 5 000,00 zł 3 552,18 zł 4 124,18 zł 



AKTYWIZACJA



Dnia 8 maja 2019 r. zorganizowaliśmy szkolenie skierowane do przedsiębiorców chcących pozyskać środki
na rozwijanie działalności gospodarczej oraz osób zainteresowanych podjęciem działalności.

Szkolenie odbyło się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej. Tematem szkolenia było
omówienie zasad ubiegania się o wsparcie w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Podczas szkolenia omówiono także wzory wniosków o przyznanie pomocy. W trakcie przerwy Pani Bożena
Kaczmarek - pracownik PUP w Rawie Mazowieckiej, przybliżyła uczestnikom możliwości uzyskania
dofinansowania zarówno na podjęcie działalności, jak i skorzystania z pomocy finansowej na szkolenia czy
staże. W szkoleniu wzięło udział 13 osób.

Szkolenie dla przedsiębiorców



„Tematyczna Kraina Rawki”

21 września 2019 roku w ramach cyklu „Tematyczna Kraina Rawki” odwiedziliśmy Zagrodę Edukacyjną „Pasieka 

Nowicki” z gminy Żelechlinek i Zagrodę Kwiatkową w Wiosce Różanej Wilkowice z gminy Rawa Mazowiecka. 

Uczestnikami warsztatów byli dzieci i dorośli.

5 października 2019 roku odwiedziliśmy Stolarenkę po Paprocią w Wiosce Mchu i Paproci Wólka Lesiewska z gminy 

Biała Rawska i Sochową Zagrodę w Wiosce Pomidorowej Sierzchowy z gminy Cielądz. Uczestnikami warsztatów byli 

dzieci i dorośli.



Pokoloruj Krainę Rawki
To pomysł na dotarcie do najmłodszych mieszkańców obszaru LGD! Wszystkie rysunki,

które znajdują się w środku zostały wykonane przez Panią Beatę Bednarską

z Nieformalnego Stowarzyszenia Artystów i Twórców Rawskich. Do pokolorowania są

najciekawsze miejsca i budynki charakterystyczne dla wszystkich gmin członkowskich LGD

tj. Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów,

Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek. Kolorowanka promuje nasz obszar, a z informacji w niej

zawartych można dowiedzieć się wielu ciekawostek. Kolorowankę można otrzymać na

stoisku promocyjnym “Krainy Rawki” podczas lokalnych imprez kulturalnych.



DZIAŁANIA DODATKOWE



Bioróżnorodność na obszarach wiejskich 
oraz dobre praktyki przetwórstwa lokalnego

Projekt „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat 

bioróżnorodności na obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych 
praktyk małego przetwórstwa lokalnego”



W październiku 2019 roku odbyły się 

trzy spotkania na temat 

bioróżnorodności na obszarach 

wiejskich. Podczas spotkań 

uczestnicy dowiedzieli się czym jest 

bioróżnorodność, jakie ma 

znaczenie dla naszego życia oraz 

jakie są zagrożenia oraz skutki utraty 

bioróżnorodności. Dodatkowo 

uczestnicy mogli pozyskać 

informacje na temat sadów i 

ogrodów tradycyjnych oraz poznać 

sposoby ochrony bioróżnorodności 

na terenach wiejskich.

Spotkania edukacyjno-

informacyjne pt. 

„Bioróżnorodność na 

obszarach wiejskich”

15 października w Centrum 

Aktywności Kulturalnej w 

Boguszycach

21 października w Świetlicy 

w Woli Pękoszewskiej

29 października w 

budynku Domu Kultury w 

Puszczy Mariańskiej



Biuletyn informacyjny 

„Różnorodność 

biologiczna na obszarach 

wiejskich”

W ramach projektu został również wydany biuletyn 

informacyjny zawierający podstawowe informacje na 

temat bioróżnorodności na obszarach wiejskich.



Wizyta studyjna na teren LGD „Zielony Pierścień”

W dniach 13-15 września 2019 roku 32 osoby z obszaru funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Rawki” wzięły udział w wyjeździe studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy 

Działania „Zielony Pierścień”. Celem wizyty studyjnej było poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu 

małego przetwórstwa, zwiększenie wiedzy uczestników w zakresie certyfikacji produktów lokalnych, 

legalnej produkcji i sprzedaży oraz promocji produktów lokalnych. Podczas wizyt u przedsiębiorców 

poznaliśmy historię ich działalności, etapy produkcji i jej efekty.



SPRZĄTANIE KRAINY RAWKI



Spływ kajakowy 

połączony ze 

sprzątaniem rzeki Rawki

W dniu 29 czerwca 2019 r. 

zorganizowaliśmy spływ kajakowy 

z akcją sprzątania rzeki Rawki na 
trasie Żydomice - Kurzeszyn. W 

Rawce śmieci było zdecydowanie 

mniej niż w tamtym roku, ale i tak 

uzbierało się kilka 240 litrowych  

worków. Po spływie wszyscy posilili 

się przy ognisku. 



Rajd rowerowy 

połączony z akcją 

zbierania śmieci

4 sierpnia 2019 r. zorganizowaliśmy 

rajd rowerowy częścią Szlaku 

Rawskiej Ósemki połączony z akcją 

zbierania śmieci. Podczas rajdu 

mieliśmy okazję odwiedzić lokalne 

obiekty turystyczne oraz 

posprzątać. Tutaj również udało 

nam się zebrać kilka 240 litrowych 

worków śmieci. 



GRANTY KRAINY RAWKI



W całym 2019 roku wpłynęło do nas 118 wniosków na 
łączną kwotę 467 894,36 zł, z czego dofinansowanie 
przyznano na 72 operacje – 201 450,00 zł.

Granty Krainy Rawki



REALIZACJA OD 2010 ROKU

Liczba naborów 

przeprowadzonych do

Końca 2019 roku

Liczba dofinansowanych 

operacji
Łączna kwota

pomocy

50018 1 280 450,00 zł



OCENA DORADZTWA 



FUNKCJONOWANIE LGD I BIURA STOWARZYSZENIA
Z doradztwa prowadzonego przez pracowników biura LGD w 2019 roku skorzystało 53
osoby/podmioty, z czego 41 osób z doradztwa bezpośredniego udzielanego w biurze LGD oraz
12 osoby z doradztwa pośredniego tj. telefonicznego lub mailowego.
Ankiety oceniające jakość udzielanego doradztwa wypełniło 36 osób. Na podstawie ankiet
stwierdza się, że udział w doradztwie z pracownikami biura spełnił oczekiwania wszystkich
zainteresowanych.

Zakres tematyczny udzielonego doradztwa

36

2
0 0

0

5

10

15

20

25

30

35

40

Wizyta w biurze
LGD

Telefon E-mail Inne

Forma prowadzonego doradztwa

44%

39%

14%

3%

0% Rozwój przedsiębiorczości

Rozówj ogólnodostępnej i
niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej lub rekreacyjnej lub
kulturalnej
Promowanie obszaru objętego
LSR

Zachowanie dziedzictwa
lokalnego

Wzmacnianie kapitału
społecznego



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

89% ankietowanych osób. , 69,4% ankietowanych osób było bardzo zadowolonych oraz 27,8%

zadowolonych z udzielonego doradztwa. Dla 2,8% ankietowanych udzielone doradztwo było

przeciętne.
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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.
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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.


