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SZKOLENIA ON-LINE W RAMACH PROJEKTU 
"KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

W ramach działań Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości 
zorganizowano 2 szkolenia w trybie zdalnym. 

Pierwsze szkolenie pn. "ZAKŁADANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  -ASPEKTY 
PODATKOWE I FINANSOWE” odbyło się 8 kwietnia 2020 roku. W programie zostały 
poruszone tematy: prawne aspekty prowadzenia własnej działalności 
gospodarczej, systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej, 
prowadzenie działalności nierejestrowanej.

Drugie szkolenie pn. „Design thinking -budowanie kompetencji przyszłości” 
odbyło się w dniach od  27 kwietnia do 11 maja 2020 r. Design thinking (myślenie 
projektowe) to prosta metoda stymulująca twórcze rozwiązywanie problemów 
oraz pozwalająca tworzyć zaskakujące idee. Ta metoda opiera się na 
wypracowaniu kreatywnego sposobu myślenia, który znajduje swoje 
zastosowanie nie tylko w szeroko rozumianym biznesie, ale także i w codziennym 
życiu.

SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU 
"KREATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI"

W dniach 18 -19 czerwca 2020 r. w miejscowości Włoszczowa,  w województwie 
świętokrzyskim, odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie Partnerskich LGD-ów, 
realizujących międzynarodowy projekt współpracy pn. „Kreator 
Przedsiębiorczości”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele  14 z 21 
Partnerów. Omówiono sprawy związane z wnioskiem o płatność dla III i IV etapu 
oraz wnioskiem o aneks. Każdy z Partnerów biorący udział w spotkaniu 
przedstawił informację na temat bieżącej realizacji projektu - większa część 
grup na dzień spotkania zrealizowała już całość zaplanowanych w projekcie 
zadań, omówiono stopnień realizacji wskaźników. Spotkanie Partnerów było 
czasem na wymianę doświadczeń między Partnerami oraz planowania dalszych, 
wspólnych działań w ramach realizacji innych projektów.
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PODPISNIE UMÓW GRANTOWYCH
PROW 2014-2020

W piątek 15 maja 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 11 umów na realizację 
zadań grantowych w ramach trzech projektów grantowych:

1. Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych na obszarze 
LGD „Kraina Rawki”. Zadania w projekcie:

- Fundacja Edukacji Muzycznej „Pro Musica” grant pt. „Budowa placu zabaw przy 
GDK w Cielądzu"
- Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Oryszewie grant pt. „Plac zabaw i siłownia 
zewnętrzna na placu OSP Nowy Oryszew”
- Stowarzyszenie Aktywni dla Gminy Żelechlinek grant pt. „Budowa placu zabaw 
przy świetlicy w Radwance”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Paplinie grant pt. „Urządzenie miejsca rekreacji 
poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Paplinie”
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Pękoszewskiej grant pt. „Urządzenie miejsca 
rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej w Woli Pękoszewskiej”
- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Stary Wylezin grant pt. „Urządzenie miejsca 
rekreacji poprzez budowę siłowni zewnętrznej i zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w Starym Wylezinie”.
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2. "Stworzenie obiektów pełniących funkcje lokalnych muzeów w gminie Biała 
Rawska”. Zadania w projekcie:

- Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Stworzenie Małego Muzeum 
Drewna”
- Rzymskokatolicka Parafia p.w. Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika w Białej 
Rawskiej grant pt. „Muzeum Ziemi Bialskiej”
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3. „Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez działania o charakterze 
kulturalno-artystycznym”. Zadania w projekcie:

- Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wielu w Białej Rawskiej grant pt.
„Plener malarski w Krainie Rawki – kultywowanie i promocja regionu ziemi 
rawskiej”
- Stowarzyszenie "Miłośnicy Drewna" grant pt. „Zwiększenie kompetencji 
turystycznych mieszkańców obszaru LGD "Kraina Rawki" i promocja regionu 
poprzez działanie teatrzyków kukiełkowych”
- Stowarzyszenie „Razem dla Regnowa” grant pt. „Promocja obszaru LGD poprzez 
zakup mobilnej sceny plenerowej.”

Łączna kwota dofinansowania to 420 931,00 zł.

Projekty grantowe będą realizowane ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 
„Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego 
kierowanego przez społeczność”
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KONKURS
"NAJPIĘKNIEJ UMAJONA KAPLICZKA"

Kapliczki są elementem krajobrazu polskiej wsi od setek lat. Stanowią miejsce 
kultu religijnego, ale są również świadectwem historycznym i artystycznym.

Konkurs miał na celu aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, 
prezentację przyozdobionych przydrożnych i przydomowych kapliczek z okazji 
majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez mieszkańców obszaru LGD 
„Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Do konkursu "Najpiękniej Umajona Kapliczka" zgłoszono 29 kapliczek. Mieliśmy 
przedstawicieli z całego obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Od 18 do 31 maja 2020 roku  odbywało się głosowanie  w serwisie Facebook 
poprzez użycie przycisku „Lubię to”, dla zdjęcia wybranej kapliczki.

I miejsce - kapliczka w miejscowości Sokule

II miejsca - kapliczka w miejscowości Jakubów

III miejsce - kapliczka w miejscowości Turowa Wola

Zarząd Stowarzyszenia przyznał również 9 wyróżnień:

kapliczka w miejscowości Ossa (Galeria Lawendówka), 
kapliczka w miejscowości Grabice, 

kapliczka w miejscowości Chełmce, 
kapliczka w miejscowości Kamion, 

kapliczka w miejscowości Rossocha, 
kapliczka w miejscowości Kazimierzów, 

kapliczka w miejscowości Gutkowice, 
kapliczka w miejscowości Skarbkowa, 

kapliczka w miejscowości Działki.

Nagrodami w konkursie były bony do sklepów Bricomarché Rawa Mazowiecka oraz 
Bricomarché Skierniewice.

Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 
2014-2020 LGD „Kraina Rawki” w działaniu "Wsparcie dla rozwoju lokalnego 

w ramach inicjatywy LEADER", poddziałanie "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących
 i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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I miejsce - kapliczka w miejscowości Sokule

II miejsca - kapliczka 
w miejscowości Jakubów

III miejsce - kapliczka 
w miejscowości Turowa Wola
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WYNIKI NABORÓW 
NA PROJEKTY GRANTOWE 

W RAMACH PROW 2014-2020
W dniu 04.06.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski 
o powierzenie grantów złożone w ramach naborów nr:

1/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych. 
Do dofinansowania wybrano 4 wnioski na łączną kwotę 185 793,00 zł.

2/2020/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. 
Do dofinansowania wybrano 6 wniosków na łączną kwotę 231 005,00 zł.

3/2020/G Budowa infrastruktury turystycznej. Do dofinansowania wybrano 
2 wnioski na łączną kwotę 81 792,00 zł.

4/2020/G Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję 
zabytków. Do dofinansowania wybrano 2 wnioski na łączną kwotę 59 821,00 zł.

5/2020/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 
Do dofinansowania wybrano 4 wnioski na łączną kwotę 58 183,00 zł.
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WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA
W dniu 16.06.2020 r. w Regnowie odbyło się Walne Zebrania Członków 
Stowarzyszenia. Zebranie otworzył Prezes Pan Mariusz Cheba. Podczas Zebrania 
podjęto dwie uchwały: w sprawie określenia kwoty zobowiązań majątkowych 
zaciąganych przez Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki" 
oraz w sprawie zatwierdzenia Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju Stowarzyszenia LGD "Kraina Rawki" za 2019 r.    

ZWYCIĘSKA KAPLICZKA W MIEJSCOWOŚCI SOKULE
W piątek 12 czerwca 2020 r. odwiedziliśmy mieszkańców Sołectwa Sokule w celu 
wręczenia nagrody głównej w konkursie „Najpiękniej Umajona Kapliczka”. 
Wiceprezes Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” Pani Aleksandra Pilewska 
pogratulowała mieszkańcom zwycięstwa w konkursie i  podziękowała za 
zaangażowanie w kultywowanie tradycji nabożeństw majowych. Cieszymy się, że 
konkurs był tak pozytywnie odebrany przez mieszkańców obszaru LGD „Kraina 
Rawki” i mamy nadzieję, że w przyszłym roku zobaczymy jeszcze więcej 
Najpiękniej Umajonych Kapliczek.





Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki"

Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814-50-18

biuro@krainarawki.eu

www.krainarawki.eu

www.facebook.com/krainarawki

695-700-565, 691-555-426


