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Uroczyste podpisanie umów 

Dnia 07 maja 2018 roku w Hotelu Arkada w Niwnej (gmina 
Rawa Mazowiecka) miało miejsce uroczyste podpisanie umów 
o przyznanie pomocy w ramach działań: Podejmowanie 
działalno ci gospodarczej, Podejmowanie działalno ci 
gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych, 
Rozwijanie działalno ci gospodarczej oraz Rozwijanie 
działalno ci gospodarczej przez osoby z grup 
defaworyzowanych objętych inicjatywą LEADER w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
Łącznie zostało podpisanych 14 umów. Umowy wręczał 
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego - Pan Dariusz 
Klimczak w obecno ci Pani Marii Kaczorowskiej - Dyrektor 
D e p a r t a m e n t u  F u n d u s z u  R o z w o j u  
Obszarów Wiejskich, Pani Mirosławy Jakiel - Naczelnik  
Wydziału Płatno ci oraz Pana Michała Kosmowskiego -  
Naczelnik Wydziału Wdrażania. Po podpisaniu umów zostało 
przeprowadzone krótkie szkolenie przez pracowników 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 
dotyczące rozl iczeń w ramach poddz iałania 
19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczno ć”. 

fot. LGD „Kraina Rawki” 
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Szkolenia „Krainy Rawki” 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania realizuje cykl 
szkoleń dla beneficjentów poddziałania 19.2 "Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczno ć" objętego PROW 2014-
2020. Pierwsze ze szkoleń pn.”Zamówienia publiczne” 
odbyło się 25 maja 2018r. Kolejnym szkoleniem było 
„Rachunkowo ć dla firm rozpoczynających działalno ć 
gospodarczą ”, które odbyło się 08 czerwca 2018r. 

Jako trzecie z kolei, 28 czerwca 2018r. odbyło się szkolenie 
pn. „Marketing internetowy - podstawy promocji w 
internecie ”. Beneficjenci uczestniczyli także w szkoleniu 
poprowadzonym przez pracowników wydziału płatno ci 
Urzędu Marszałkowskiego, które dotyczyło zagadnień 
związanych z wypełnianiem wniosków o płatno ć pierwszej 
oraz drugiej transzy pomocy.  
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Projekty grantowe 

 

Już w lipcu br. odbędzie się nabór w ramach projektów 
grantowych, których wysoko ć dofinansowania wynosi od 5 
do 50 tysięcy złotych. Grantobiorca może uzyskać wsparcie 
finansowe w wysoko ci 100% kosztów kwalifikowanych.  
 

Odbędą się nabory wniosków w zakresie: 
 

 Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej , przedsięwzięcie 1.1.1 Rozwój 
ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych 

 Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez 
podnoszenie wiedzy społeczno ci lokalnej w zakresie 
ochrony rodowiska i zmian klimatycznych, także z z 
wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych oraz rozwoju 
oraz rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej, przedsięwzięcie 1.1.3 Stworzenie ofert 
spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla 
osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+. 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, przedsięwzięcie 
3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu 
renowację i promocję zabytków. 

 Rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej 
infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub 
kulturalnej, przedsięwzięcie 3.1.5 Budowa obiektów 
pełniących funkcję lokalnych muzeów. 

 Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów 
lub usług lokalnych, przedsięwzięcie 3.1.6 Realizacja 
operacji mających na celu promocję obszaru. 

Odbędzie się także spotkanie informacyjne dla 
potencjalnych beneficjentów chcących uzyskać informacje 
dotyczące dofinansowania w ramach projektów grantowych. 



Szkolenie w ramach wymiany doświadczeń 
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W dniach 13-14 kwietnia członkowie Rady, Komisji 
Rewizyjnej, Zarządu oraz pracownicy biura LGD „Kraina 
Rawki” mieli przyjemno ć uczestniczyć w szkoleniu w 
Małachowicach-Szemborowicach w woj. wielkopolskim, w 
Stowarzyszeniu wiatowid. wiatowid 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. 
Oprócz wspaniałych warsztatów kulinarnych, 
przedstawiciele wiatowida 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”. Oprócz 
wymiany do wiadczeń między LGD, w ramach szkolenia 
uczestnicy zwiedzili Katedrę Gnieźnieńską oraz Muzeum 
Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.  

fot. LGD „Kraina Rawki” 

fot. LGD „Kraina Rawki” 



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 

Granty „Krainy Rawki” - ogłaszamy nabór! 


