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BIULETYN NR 1/2019

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuj¹ca w obszary wiejskie”. 
Instytucja Zarz¹dzaj¹ca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowana przez 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzia³ania „Kraina Rawki”, wspó³finansowana jest ze œrodków Unii Europejskiej 
w ramach poddzia³ania „Wsparcie na rzecz kosztów bie¿¹cych iaktywizacji” PROW 2014-2020.

Warsztat refleksyjny LGD “Kraina Rawki”
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Podpisanie umów o powierzenie grantów

Zmiany w LSR oraz w kryeriach wyboru operacji

Realizacja projektów wspó³pracy





“Granty Krainy Rawki”

W dniach 09-23 stycznia 2019r. trwa³ nabór wniosków w ramach dzia³ania 
“Granty Krainy Rawki”. Dofinansowanie, o które mo¿na by³o siê staraæ wynosi³o od 
1 000 z³ do 5 000 z³. W naborze z³o¿ono 69 wniosków na ³¹czn¹ kwotê 285 944,36z³ 
z³otych. Wysokoœæ dostêpnych œrodków w naborze wynosi³a 114 500,00z³. 
Do dofinansowania wybrano 38 wniosków.
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Dofinansowanie zosta³o przyznane miêdzy innymi na:
- organizacjê spotkañ integracyjnych,
- obchody jubileuszów Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych,
- doposa¿enia Kó³ Gospodyñ Wiejskich w niezbêdny sprzêt,
- doposa¿enia œwietlic wiejskich,
- doposa¿enie w sprzêt sportowy,
- doposa¿enie zespo³ów ludowych,
- warsztaty p³askorzeŸby, letni plener artystyczny.

Granty Krainy Rawki s¹ dzia³aniem statutowym LGD, finansowanym 
wy³¹cznie ze œrodków w³asnych, pochodz¹cych ze sk³adek cz³onkowskich gmin i osób 
fizycznych. Nabory wniosków w ramach grantów prowadzone s¹ od 2010 roku. 

Do koñca 2018 roku na ten cel zosta³o rozdysponowane a¿ 1 079 000,00 z³!
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W pi¹tek 18 stycznia 2019 r. w Œwietlicy Œrodowiskowej w Buja³ach (Gmina 
Sadkowice) Zarz¹d LGD „Kraina Rawki” podpisa³ 15 umów z Grantobiorcami na 
realizacjê zadañ grantowych w ramach trzech projektów grantowych:

?„Rozwój ogólnodostêpnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach Bia³a 
Rawska, Ciel¹dz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariañska i Sadkowice” (limit œrodków 
275 000,00z³). Do finansowania zosta³o wybranych 6 wniosków, którym ³¹cznie 
przyznano 265 926,00z³. S¹ to nastêpuj¹ce zadania:
1. Przebudowa stropu œwietlicy wiejskiej mieszcz¹cej siê w budynku OSP w Nowym 
Kurzeszynie na kwotê 48 429,00z³ - zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ 
Po¿arn¹ w Kurzeszynie.
2. Wymiana pokrycia dachowego stra¿nicy OSP Grabina z eternitowego na 
blachotrapez na kwotê 45 000,00z³ - zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ 
Po¿arn¹ w Grabinie.
3. Przebudowa budynku œwietlicy œrodowiskowej (wiejskiej) wraz z zadaszeniem 
podjazdu dla niepe³nosprawnych i rozbiórka schodów zewnêtrznych w miejscowoœci 
Paprotnia na kwotê 48 704,00z³ - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju 
Wsi Paprotnia.
4. Œwietlica OSP Stara Wieœ miejscem integracji mieszkañców na kwotê 39 993,00z³ - 
zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Starej Wsi.
5. Przebudowa konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
w Sierzchowach na kwotê 44 000,00z³ - zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ 
Po¿arn¹ w Sierzchowach.
6. Rozwój OSP w Micha³owie drog¹ do zwiêkszenia integracji i mo¿liwoœci 
mieszkañców gminy Puszcza Mariañska na kwotê 39 800,00z³ - zadanie realizowane 
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Micha³owie.

Uroczyste podpisanie umów o powierzenie grantów



?„Stworzenie ofert spêdzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla 
mieszkañców obszaru LGD” (limit œrodków 120 000,00z³). Do finansowania zosta³y 
wybrane 4 wnioski na ³¹czn¹ kwotê 117 991,00z³. S¹ to nastêpuj¹ce zadania:
1. Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki poprzez wzmocnienie 
lokalnych liderów na kwotê 48 304,00z³ - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie 
Oœwiatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA.
2. Zakup wyposa¿enia do œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Sadkowice oraz 
przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na kwotê 24 891,00z³ - zadanie realizowane 
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Sadkowicach.
3. Doposa¿enie Gminnego Domu Kultury celem utworzenia oœrodka 
upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji i integracji spo³ecznej na kwotê 25 000,00z³ - 
zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne “Cymbarka”.
4. Zakup wyposa¿enia do œwietlicy wiejskiej w miejscowoœci Olszowa Wola oraz 
przeprowadzenie warsztatów kulinarnych na kwotê 19 796,00z³ - zadanie realizowane 
przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Olszowej Woli.

?„Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez dzia³ania organizacji 
pozarz¹dowych z terenu gmin Wiskitki, Bia³a Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz 
Ciel¹dz” (limit œrodków 172 000,00z³). Do finansowania zosta³o wybranych 
5 wniosków  na ³¹czn¹ kwotê 164 539,00z³. S¹ to nastêpuj¹ce zadania:
1. Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki na kwotê 40 000,00z³ - zadanie realizowane 
przez Stowarzyszenie Albi Artheamus.
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W wydarzeniu uczestniczy³o ponad 40 osób: przedstawiciele Grantbiorców, 
przedstawiciele gmin cz³onkowskich LGD „Kraina Rawki”, Zarz¹d LGD oraz 
przedstawiciele izb rolniczych z obszaru LGD. 

W ramach projektów grantowych w 2019 roku bêd¹ realizowane zadania za 
ponad 550 tys. z³. Projekty grantowe bêd¹ realizowane ze œrodków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach w ramach poddzia³ania 
19.2 „Wsparcie na wdra¿anie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez spo³ecznoœæ”.

2. Promocja Gminy Wiskitki poprzez monta¿ witacza w pobli¿u wêz³a 
komunikacyjnego A2 na kwotê 44 895,00z³ - zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ 
Stra¿ Po¿arn¹ w Nowym Drzewiczu.
3. Zakup specjalistycznych strojów dla cz³onków stowarzyszenia Cymbarka z siedzib¹ 
w Ciel¹dzu na kwotê 20 000,00z³ - zadanie realizowane przez Stowarzyszenie 
Kulturalno-Historyczne “Cymbarka”.
4. Kultywowanie i promocja lokalnych tradycji poprzez zakup strojów dla Orkiestry 
Dêtej przy OSP w Bia³ej Rawskiej oraz organizacja wyjazdu promocyjnego na kwotê 
30 000,00z³ - zadanie realizowane przez Ochotnicz¹ Stra¿ Po¿arn¹ w Bia³ej Rawskiej.
5. Zapisaæ Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkañców LGD 
“Kraina Rawki” na kwotê 29 644,00z³ - zadanie realizowane przez Fundacjê 
KONTRA/BANDA. 
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Warsztat refleksyjny LGD “Kraina Rawki”

W dniu 21 lutego 2019r. w siedzibie LGD „Kraina Rawki” w Starej Rossosze 
odby³ siê warsztat refleksyjny, którego celem by³a ocena dzia³alnoœci Lokalnej Grupy 
Dzia³ania „Kraina Rawki” w 2018 roku oraz ocena procesu wdra¿ania Lokalnej 
Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, osi¹gniêtych rezultatów, analiza zmian otoczenia 
i ich wp³yw na realizacjê wskaŸników oraz osi¹gniêcie celów za³o¿onych do realizacji 
w LSR. Warsztat poprowadzi³a Pani Ma³gorzata Malec moderatorka, facylitatorka, 
animatorka i trenerka m.in. Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu 
wziê³o udzia³ 18 osób, byli to cz³onkowie Zarz¹du i Rady LGD, cz³onkowie LGD, 
przedstawiciel Urzêdu Marsza³kowskiego - Zastêpca Dyrektora Departamentu 
Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan W³odzimierz Wojtaszek, przedstawiciel 
£ódzkiego Oœrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach o. Rawa Mazowiecka, 
przedstawiciel Izby Rolniczej Woj. £ódzkiego, przedstawiciele s¹siednich LGD - 
Lokalna Grupa Dzia³ania „Gniazdo” oraz Stowarzyszenie LGD Ziemia 
Che³moñskiego, przedstawiciel Ko³a Gospodyñ Wiejskich dzia³aj¹cego na obszarze 
LGD, a tak¿e przedstawiciele stowarzyszeñ, pszczelarzy, przedsiêbiorcy oraz 
pracownicy biura LGD. Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawieñ 
i materia³ów z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. 
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Wnioski, rozwa¿ania i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostan¹ 
wykorzystane do poprawienia funkcjonowania LGD. Podczas warsztatu mi³¹ przerw¹ 
zaskoczyli nas seniorzy z Klubu Seniora „Druga M³odoœæ” w Starej Rossosze, którzy 
przy okazji swojego balu karnawa³owego postanowili nas odwiedziæ, zaœpiewaæ 
i powró¿yæ z rêki. Materia³y z warsztatu oraz prezentacja z wynikami ankiet znajduj¹ siê 
na stronie internetowej LGD w poœcie o warsztacie refleksyjnym.
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W dniu 02 marca 2019r. mieliœmy zaszczyt uczestniczyæ w jubileuszu 25-lecia 
dzia³alnoœci artystycznej  Obrzêdowego Zespo³u Ludowego „Wilkowianie”, który 
odby³ siê w Izbie Tradycji Ludowej w Wikowicach. Jubilatom gratulowali miêdzy 
innymi: Pani Minister Joanna Kopciñska, która wrêczy³a list gratulacyjny od Premiera 
Rz¹du, Pan Dariusz Klimczak, Starosta Powiatu Rawskiego - Pan Józef  Matysiak, Wójt 
Gminy Rawa Mazowiecka - Micha³ Michalik oraz Sekretarz Gminy Rawa Mazowiecka - 
Pani Anna Jakubiak.

Na wstêpie Pani Zosia Sójka – liderka zespo³u – wszystkich serdecznie przywita³a,
o Krainie Rawki te¿ nie zapomnia³a.

Prezentacjê multimedialn¹ o bogatej historii zespo³u obejrzeliœmy,
a na przedstawieniu w wykonaniu jubilatów do ³ez siê œmialiœmy.

Piêkne ¿yczenia i gratulacje z³o¿yliœmy,
a na koniec pysznego tortu skosztowaliœmy.

Organizacja tego niecodziennego wydarzenia by³a dofinansowana w ramach dzia³ania 
„Granty Krainy Rawki”.

25-lecie Obrzêdowego Zespo³u Ludowego “Wilkowianie”
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Do koñca stycznia przyjmowaliœmyt uwagi do propozycji zmian w kryteriach 
wyboru operacji oraz procedurze zmian tych kryteriów w ramach LSR LGD "Kraina 
Rawki". Potrzeba wprowadzenia zmian wynika z praktycznego stosowania 
i przeprowadzonej ewaluacji LSR. Po przeprowadzonych konsultacjach spo³ecznych 
zmiany, jakie zosta³y wprowadzone to:
- wykreœlenie kryterium “fiszka projektowa” z lokalnych kryteriów wyboru operacji 
w zakresie podejmowania oraz rozwijania dzia³alnoœci gospodarczej,
- wprowadzenie kryterium “miejsca pracy” w lokalnych kryteriach wyboru operacji 
w zakresie podejmowania dzia³alnoœci gospodarczej, które bêdzie preferowa³o 

lokalnych kryteriach wyboru operacji w zakresie rozwijania dzia³alnoœci 
gospodarczej.

W lutym LGD zamieœci³o tak¿e do wgl¹du i konsultacji spo³ecznych 
planowane zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 dotycz¹ce 
aktualizacji wskaŸników, przedsiêwziêcia oraz zapisów dotycz¹cych monitoringu 
i ewaluacji. Zaktualizowane dokumenty po akceptacji Urzêdu Marsza³kowskiego znajd¹ 
siê na stronie internetowej LGD.

operacje 
w zale¿noœci od liczby nowo utworzonych miejsc pracy na obszarze LGD,
- wykreœlenie kryteriów “wsparcie tworzenia miejsc noclegowych” oraz “czas realizacji 
operacji” w 

Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz w kryeriach wyboru operacji

Kreator Przedsiêbiorczoœci - Przedsiêbiorcze Dzieci

Szko³a Podstawowa im. Jana Paw³a II z Oddzia³ami Integracyjnymi w Lesiewie 
rozpoczê³a Projekt w Listopadzie. Uczestnicy badali pieni¹dz, rozmawiali o zarobkach, 
zorganizowali dyskotekê szkoln¹, aby sprawdziæ czy mo¿na zarobiæ jakieœ pieni¹dze 
w szkole. Przedszkolaki sprzedawa³y bilety na dyskotekê. Przelicza³y zarobione 
pieni¹dze, porównywa³y, liczy³y z pomoc¹ nauczyciela. 
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Podczas samodzielnych aktywnoœci i zabaw w sklep pojawi³ siê konflikt przekonañ 
miêdzy dzieæmi, który doprowadzi³ do stworzenia mapy myœli zwi¹zanej ze sklepem 
i ich doœwiadczeniach. Na drugi dzieñ dzieci przynios³y gazetki reklamowe ze sklepów, 
które mia³y w domach. Rozmawiano o cenach i produktach, reklamie i promocji. 

Zorganizowano tak¿e wycieczkê do pobliskiego sklepu i obserwowano pracê 
sprzedawcy oraz organizacjê pracy sklepu. Za zarobione na dyskotece pieni¹¿ki dzieci 
kupi³y w sklepie produkty do przygotowania pierniczków. Zaproszono rodziców do 
wspó³pracy i wspólnie z nimi dzieci mi³o spêdzi³y czas s³uchaj¹c kolêd i robi¹c 
pierniczki, które póŸniej sprzedawa³y podczas Kiermaszu i rozdawa³y zaproszonym 
goœciom na Wigilii Szkolnej. 



W oddziale zerowym w szkole podstawowej w K³opoczynie odby³y siê zajêcia 
z bloku tematycznego “Sklep”. By³ to cykl zajêæ przeprowadzonych podczas kilku 
godzin lekcyjnych, których celem by³o pog³êbienie wiedzy dzieci na temat sklepu i jego 
funkcjonowania. Dzieci dzieli³y siê swoimi historiami na temat sklepu. Rysowa³y je 
i opowiada³y. Kolejnym etapem by³o stworzenie mapy myœli zwi¹zanej ze sklepem. 
Uczniowie mieli bardzo du¿o pomys³ów, wykazali siê ogromn¹ kreatywnoœci¹. 
Wspólnie zbudowano sklep z kartonu. Kolejnym podjêtym dzia³aniem by³a produkcja 
pieniêdzy, stworzono banknoty i monety o ró¿nych nomina³ach. Wszelkie dzia³ania 
sprawia³y dzieciom wiele radoœci. Ka¿dy by³ bardzo zaanga¿owany. Odby³a siê równie¿ 
wycieczka do sklepu i obserwacja sprzedawców oraz klientów. Sprawdzano ceny 
niektórych produktów i porównywano je z cen¹ na czytniku. Na koniec dzieci zosta³y 
obdarowane s³odkimi upominkami. Nastêpnego dnia szkolna zabawa w sklep by³a 
zgodna, dzieci dzieli³y siê rolami, nie by³o k³ótni, ka¿dy by³ szczêœliwy
i zadowolony. Podczas realizacji tego bloku tematycznego dzieci nie tylko zg³êbi³y 
wiedzê na temat funkcjonowania sklepu, ale i nauczy³y siê obserwowaæ, notowaæ swoje 
spostrze¿enia, chcieæ poprawiaæ mankamenty. Wykazywa³y siê tak¿e ogromn¹ 
kreatywnoœci¹, uczy³y siê wspó³pracy, a przy okazji œwietnie bawi³y. 
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Lokalne Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci

W zesz³ym roku w siedzibie LGD w ramach projektu ”Kreator 
Przedsiêbiorczoœci” powsta³o Lokalne Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci, które 
w swojej ofercie ma bezp³atne doradztwo prawne i ksiêgowe, konsultacje, szkolenia oraz 
wizyty studyjne. Z oferty Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci mog¹ 
korzystaæ:
- przedsiêbiorcy;
- osoby planuj¹ce podjêcie dzia³alnoœci gospodarczej;
- organizacje pozarz¹dowe (prowadz¹ce dzia³alnoœæ odp³atn¹ lub dzia³alnoœæ 
gospodarcz¹ lub dzia³aj¹ce w zakresie rozwoju lokalnego, którego elementem jest 
rozwój gospodarczy lub chc¹ce dzia³aæ w tym temacie).

Zachêcamy do zapisywania siê do naszego Lokalnego Centrum Wspierania 
Przedsiêbiorczoœci! W tym roku czeka nas du¿o dzia³añ. Zostanie zorganizowanych 
5 szkoleñ, których tematyka bêdzie zale¿na od potrzeb grupy docelowej. W celu 
polepszenia lub stworzenia wizerunku w sieci 6 przedsiêbiorców lub organizacji 
pozarz¹dowych bêdzie mia³o mo¿liwoœæ stworzenia/ulepszenia strony internetowej. 
Zorganizujemy tak¿e 2 wyjazdy studyjne maj¹ce na celu przybli¿enie dzia³añ na rzecz 
rozwoju przedsiêbiorczoœci na obszarach wiejskich w kraju i zagranic¹. Nasi eksperci 
przeprowadz¹ ponad 100 godzin doradztwa: prawnego, ksiêgowego, a od kwietnia 
równie¿ marketingowego. Wszystkich zainteresowanych korzystaniem z us³ug 
Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiêbiorczoœci zapraszamy do kontaktu pod 
numerem telefonu  695 700 565.



Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu, który powsta³ w ramach realizacji 
miêdzynarodowego projektu wspó³pracy „LEADER dla rozwoju przedsiêbiorczoœci 
i partnerstwa”. Celem projektu jest rozwój inicjatyw spo³eczno-gospodarczych 
mieszkañców g³ównie przedsiêbiorców z terenów wiejskich partnerskich LGD. 
Wartoœci¹ projektu bêdzie miêdzynarodowa reklama dla lokalnych firm, nawi¹zanie 
partnerstwa i wspó³pracy biznesowej. Podczas wizyty studyjnej w Polsce Litwini 
odwiedzili firmê Strzelsok z Kowies oraz grupê producenck¹ APPLEX.pl z Sadkowic, 
a tak¿e zapoznali siê z dzia³alnoœci¹ najwiêkszych w gminie Regnów firm dzia³aj¹cych 
w bran¿y przetwórczo-spo¿ywczej Karpa Frut, "Przysmak" i "Marinex" i spróbowali 
ich wyrobów. Link do filmu znajduje siê na stronie www.krainarawki.eu w zak³adce 
Projekty - LEADER dla rozwoju przedsiêbiorczoœci i partnerstwa.

Projekt wspó³pracy miêdzynarodowej
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Otwieramy tak¿e platformê dla przedsiêbiorców i liderów spo³ecznoœci lokalnych, na 
której bêdzie mo¿na zamieszczaæ informacje o swoich firmach, pomys³ach, 
doœwiadczeniach. Chcemy w ten sposób zwiêkszyæ szansê na dzia³alnoœæ w skali 
globalnej. Miejsce tak¿e mo¿e pos³u¿yæ jako skrzynka kontaktowa dla organizacji 
pozarz¹dowych, dziêki której powstan¹ miêdzynarodowe projekty i miêdzynarodowe 
przyjaŸnie. Katalog firm bêdzie dwujêzyczny - polski i litewski. Strona jest obecnie 
w konstrukcji, a jej ostateczna wersja bêdzie dostêpna pod adresem 
www.leaderonline.eu.





Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
tel. 46 814-50-18, 695-700-565, 691-555-426
www.krainarawki.eu / biuro@krainarawki.eu 

www.facebook.com/krainarawki
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