
 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań  

Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2020 roku 

 

 

 

 

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”  
Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020—Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Artykuł 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. 

 



Realizacja działań 

 W ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju pod koniec lutego 2020 roku został 

przeprowadzony warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania 

„Kraina Rawki”, 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. W spotkaniu wzięli udział 

członkowie Zarządu i Rady LGD, przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego, pracownik Lokalnej Grupy 

Działania „Gniazdo”, przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz beneficjenci działań 

LGD „Kraina Rawki”. Uczestnicy warsztatów pracowali na podstawie zestawień i materiałów  

z procesu realizacji LSR przygotowanych przez pracowników biura LGD. Wnioski, rozważania  

i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostaną wykorzystane do poprawienia 

funkcjonowania LGD. 

  

W dniu 11 września 2020 roku w budynku Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Rawskiej 

odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa 

Działania „Kraina Rawki". Podczas Zebrania omówiono i zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu  

z wykonania budżetu oraz zadań za rok 2019, podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania 

finansowego za 2019 rok, uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia  

oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w statucie. Następnie odbyły się wybory organów 

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”: Zarządu, Rady, Komisji Rewizyjnej  

oraz zostały podjęte uchwał w sprawie wyboru tych Organów. 

 

https://www.krainarawki.eu/sprawozdawczo-wyborcze-walne-zebranie-czlonkow-lgd-kraina-rawki/
https://www.krainarawki.eu/sprawozdawczo-wyborcze-walne-zebranie-czlonkow-lgd-kraina-rawki/


 W dniach W dniach 1-4 października przedstawiciele Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” 

wzięli udział w szkoleniu w zakresie doskonalenia pracowników biura i organów LGD w ramach PROW 

2014-2020 i wymiany doświadczeń między LGD - Wizyta studyjna w Bieszczadach. W ramach wyjazdu 

przedstawiciele Stowarzyszenia LGD poznali dobre praktyki w zakresie przedsiębiorczości społecznej, 

ekoturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci współpracy różnych podmiotów. Poznali ciekawe 

sposoby zagospodarowania niewykorzystywanych, często marnujących się obiektów i terenów. Jak 

również zapoznali się z działaniami realizowanymi przez LGD „Zielone Bieszczady” oraz przez inne 

lokalne instytucje. Zdobytą podczas wyjazdu wiedzę, doświadczenia i inspiracje uczestnicy wyjazdu 

będą mogli wykorzystać na obszarze LGD „Kraina Rawki” wprowadzając nowe rozwiązania i tworząc 

płaszczyznę do rozwoju.  

 

 

 

 

 

 

 

Jak co roku zorganizowaliśmy dwa nabory w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Wszystkie 

operacje w całości finansowane były ze środków własnych LGD, tj. składek członkowskich osób 

fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego. W obu naborach w 2020 roku złożono 98 wniosków 

na łączną kwotę 397 919,00 zł, z czego dofinansowanie przyznano na 53 operacje –  

173 199,00 zł. Zakres realizowanych operacji dotyczył przede wszystkim organizacji imprez 

kulturalnych i integracyjnych, zakupu wyposażenia do miejsc rekreacji i integracji oraz zakupu strojów 

ludowych. Od 2010 roku wsparliśmy 500 projektów na łączną kwotę pomocy 1 453 649,00 zł. 

 

https://www.krainarawki.eu/szkolenie-i-wymiany-doswiadczen-miedzy-lgd-wizyta-studyjna-w-bieszczadach/
https://www.krainarawki.eu/szkolenie-i-wymiany-doswiadczen-miedzy-lgd-wizyta-studyjna-w-bieszczadach/
https://www.krainarawki.eu/szkolenie-i-wymiany-doswiadczen-miedzy-lgd-wizyta-studyjna-w-bieszczadach/


W kwietniu 2020 roku przeprowadziliśmy Konkurs pt. „Najpiękniejsza  Kartka Świąteczna”. 

Konkurs polegał na stworzeniu kartki świątecznej nawiązującej do tradycji Świąt Wielkanocnych. 

Konkurs był podzielony na dwie kategorie: dzieci i młodzież oraz dorośli. Spośród przesłanych prac 

wyłoniliśmy 2 zwycięzców w kategorii dzieci i młodzież oraz 1 zwycięzcę w kategorii dorośli. 

Zwycięskie prace otrzymały przewidziane nagrody, jednak ze względu na pracę włożoną w wykonanie 

kartek postanowiliśmy przyznać wyróżnienia w postaci upominków i dyplomów również wszystkim 

pozostałym uczestnikom konkursu.  

W następnym miesiącu przygotowaliśmy kolejny konkurs dla mieszkańców z naszego regionu.  

W maju po raz pierwszy przeprowadziliśmy Konkurs pt. „Najpiękniej Umajona Kapliczka”. Konkurs 

polegał na przesłaniu do nas zdjęć kapliczek ze swojej miejscowości, które następnie walczyły  

o największą ilość reakcji „Lubię to!” na naszym profilu na Facebooku. Zainteresowanie konkursem 

bardzo miło nas zaskoczyło, nie tylko ilością zgłoszeń ale również ilością osób biorących udział  

w głosowaniu. Ostatecznie konkurs wygrała kapliczka mieszcząca się w miejscowości Sokule (Gmina 

Wiskitki), II miejsce otrzymała kapliczka z Jakubowa (Gmina Rawa Mazowiecka), a III miejsce kapliczka 

z Turowej Woli. Wręczyliśmy również 9 wyróżnień dla kapliczek ze wszystkich gmin członkowskich.  

https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniejsza-kartka-swiateczna/
https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniejsza-kartka-swiateczna/
https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniejsza-kartka-swiateczna/
https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniej-umajona-kapliczka/
https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniej-umajona-kapliczka/
https://www.krainarawki.eu/wyniki-konkursu-najpiekniej-umajona-kapliczka/


12 czerwca 2020 r. reprezentanci Stowarzyszenia LGD odwiedzili 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. Konkurs został zorganizowany w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2014-2020. 

 

 W dniu 3 lutego oraz 2 marca 2020 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego 

podpisano kolejne umowy w Ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Jednym z beneficjentów pomocy była firma COMPMED, która prowadzi działalność gospodarczą na 

obszarze działania Stowarzyszenia. Otrzymane dofinansowanie pozwoli firmie na zakup wytłaczarki 

wraz z osprzętem, która służyć będzie do produkcji poliuretanowych kaniul do perfuzji naczyń przy 

przeszczepach. Pomoc w wysokości 90 000,00 złotych przyczyni się do rozwoju działalności 

gospodarczej oraz stworzenia jednego stanowiska pracy. Wśród beneficjentów znalazła się także 

Prowincja Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych, która dzięki dofinansowaniu w wysokości  

300 0000,00 zł dokona aranżacji wnętrza krypt pod kościołem klasztornym w Miedniewicach.  

Realizacja operacji pozwoli Sanktuarium uzyskać nową funkcję - lokalnego muzeum ukazującego 

bogatą historię naszego regionu.  

 

https://www.krainarawki.eu/zwycieska-kapliczka-w-miejscowosci-sokule/
https://www.krainarawki.eu/nowe-umowy-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-prow/
https://www.krainarawki.eu/nowe-umowy-o-przyznaniu-pomocy-w-ramach-inicjatywy-leader/
https://www.krainarawki.eu/zwycieska-kapliczka-w-miejscowosci-sokule/
https://www.krainarawki.eu/zwycieska-kapliczka-w-miejscowosci-sokule/


W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w maju 2020 r. Zarząd LGD „Kraina  Rawki” 

podpisał 11 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za niespełna 421 tys. zł  

w ramach trzech projektów grantowych.  

Następnie w listopadzie podpisaliśmy kolejne 13 umów na realizację zadań w ramach  

4 projektów grantowych. Kwota przeznaczona na realizację tych projektów to prawie 389 tys. zł. 

 

 

 

 

 

 

W 2020 roku przeprowadziliśmy 4 naborów na projekty grantowe w następujących zakresach 

tematycznych: 

 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej, przedsięwzięcie: 1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci  

i dorosłych. 

 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej, przedsięwzięcie: 3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, przedsięwzięcie: 3.1.4. Realizacja przedsięwzięć mających 

na celu renowację i promocję zabytków. 

 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, przedsięwzięcie: 

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 

Nabory grantowe zostały przeprowadzone w dniach 10.03 - 07.04.2020 r. Łącznie zostało 

złożonych 26 wniosków. Do dofinansowania zostało wybranych 16 zadań, które zostaną zrealizowane 

przez organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, parafie i jednostki 

samorządu terytorialnego. W ramach naboru nr 1/2020/G (rozwój ogólnodostępnych miejsc 

https://www.krainarawki.eu/podpisanie-umow-o-powierzenie-grantow/
https://www.krainarawki.eu/kolejne-umowy-o-powierzenie-grantow-podpisane/
https://www.krainarawki.eu/umowy-o-powierzenie-grantow-podpisane/
https://www.krainarawki.eu/umowy-o-powierzenie-grantow-podpisane/


kulturalno-integracyjnych) zostały wybrane 4 wnioski, którym łącznie przyznano 185 793,00 zł,  

w ramach naboru nr 2/2020/G (rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych) 

zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano 231 005,00 zł, w ramach naboru nr 

3/2020/G (realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków) zostały 

wybrane 2 wnioski, którym łącznie przyznano 81 792,00 zł, w ramach naboru nr 4/2020/G (realizacja 

operacji mających na celu promocję obszaru) zostały wybrane 2 wnioski, którym łącznie przyznano 59 

821,00 zł. 

Zostały również przeprowadzone cztery nabory otwarte w zakresach tematycznych: 

 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej 

przedsięwzięcie: 1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych. 

 Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych przedsięwzięcie: 

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 

 Rozwijanie działalności gospodarczej przedsięwzięcie 2.1.2 Organizacja doradztwa 

prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy z budżetu LGD na rozwój 

działalności gospodarczej. 

 Podejmowanie działalności gospodarczej przedsięwzięcie 3.1.1. Podejmowanie lub rozwój 

działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych w tym podejmowanie 

działalności przez osoby z grup defaworyzowanych. 

Nabory otwarte zostały przeprowadzone w dniach: 19.10 - 09.11.2020 r. W ramach naborów 

otwartych zostało wybranych  9 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma 6 z nich. W ramach 

naboru nr 1/2020 (rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych) został wybrany  

1 wniosek na który przyznano 88 000,00 zł, w ramach naboru 2/2020 (Realizacja operacji mających na 

celu promocję obszaru) został wybrany 1 wniosek, któremu przyznano 48 557,00 zł, w naborze  

nr 3/2020 (rozwijanie działalności gospodarczej przedsięwzięcie) zostały wybrane 3  wnioski, na które 

łącznie przyznano 456 995,00 zł, w naborze nr 4/2020 (podejmowanie działalności gospodarczej) 

został wybrany 1 wniosek, na który przyznano 80 000,00 zł. 

W roku 2020 udało nam się rozliczyć i zakończyć 3 projekty grantowe: „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” oraz „Rozwój ogólnodostępnych miejsc 

kulturalno-integracyjnych w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska  

i Sadkowice”. W ramach projektów zostały zrealizowane zadania takie jak zakup wyposażenia, 

organizacja spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych oraz remonty świetlic wiejskich. 

 



Projekt Współpracy - Kreator Przedsiębiorczości 

 „Kreator Przedsiębiorczości” to międzynarodowy projekt współpracy, który LGD „Kraina 

Rawki” od lipca 2018 roku do września 2020 roku realizowała z 20 lokalnymi grupami działania z całej 

Polski oraz 1 partnerem zagranicznym. Celem projektu był 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. Zapraszamy do 

zapoznania się z publikacją na temat projektu: https://www.krainarawki.eu/wp-

content/uploads/2020/10/Publikacja-Kreator-Przedsiebiorczosci.pdf. Dnia 30 listopada 2020 roku  

w „Konkursie na projekty współpracy” organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich 

„Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał  nagrodę główną w kategorii rozwój lokalny na najlepszy 

projekt współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej oraz nagrodę specjalną za bycie najwyżej 

ocenionym projektem oraz za liczbę LGD w partnerstwie, czym wyróżnił się na tle wszystkich 

pozostałych zgłoszeń konkursowych. 

W tym roku w ramach „Kreatora Przedsiębiorczości” zostały zorganizowane trzy szkolenia. 

Pierwsze z nich pt. „Marketing internetowy” odbyło się 11 lutego w siedzibie LGD. Szkolenie 

poprowadziła Pani Agata Chmielewska. W szkoleniu wzięły udział osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby planujące rozpocząć działalność 

gospodarczą. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzieli się m.in.: jakie kanały komunikacji i promocji 

w Internecie wykorzystać, jak określić i dotrzeć do grupy docelowej, jak stworzy strategię  

e-marketingową, jak mierzyć efekty swoich działań.  

 

Następnie 8 kwietnia odbyło się szkolenie online pn. „Zakładanie Działalności Gospodarczej - 

Aspekty Podatkowe i Finansowe”. Szkolenie zostało przeprowadzone na nowoczesnej platformie  

e-learningowej, umożliwiającej aktywną komunikację między trenerem, a uczestnikami w czasie 

rzeczywistym. Program obejmował zagadnienia takie jak: prawne aspekty prowadzenia własnej 

działalności gospodarczej, systemy rozliczeń podatkowych w działalności gospodarczej, prowadzenie 

działalności gospodarczej nierejestrowanej. W szkoleniu wzięło udział 10 mieszkańców naszego 

obszaru.  

W dniach 27 kwietnia – 11 maja 2020 roku w trybie zdalnym odbywały się spotkania w 

ramach szkolenia pn. „Design thinking -budowanie kompetencji przyszłości”. Szkolenie miało na celu 

zapoznanie uczestników z prostą metodą stymulującą twórcze rozwiązywanie problemów oraz 

pozwalającą tworzyć zaskakujące idee.  

https://www.krainarawki.eu/szkolenie-marketing-internetowy-za-nami/
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/10/Publikacja-Kreator-Przedsiebiorczosci.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/10/Publikacja-Kreator-Przedsiebiorczosci.pdf
https://www.krainarawki.eu/szkolenie-marketing-internetowy-za-nami/


W ramach projektu w dniach 15-16 lipca zorganizowaliśmy również wyjazd studyjny do 

partnera projektu - LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Wizyta studyjna miała na celu zapoznanie się 

uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD. Poznaliśmy dobre 

praktyki w zakresie rozwijania przedsiębiorczości poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną.  

W ramach wyjazdu pokazaliśmy mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Zdobytą 

podczas wyjazdu wiedzę, doświadczenia i inspiracje uczestnicy wyjazdu będą mogli wykorzystać  

na obszarze LGD „Kraina Rawki” wprowadzając nowe rozwiązania i tworząc płaszczyznę do rozwoju. 

 

W dniach 18-19 czerwca 2020 r. w miejscowości Włoszczowa, w województwie 

świętokrzyskim, odbyło się czwarte i ostatnie spotkanie Partnerskich LGD-ów realizujących projekt 

„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 biorących udział w spotkaniu przedstawił informacje na temat bieżącej realizacji 

projektu - większa część grup na dzień spotkania zrealizowała już całość zaplanowanych w projekcie 

zadań, omówiono stopień realizacji wskaźników. Spotkanie Partnerów było czasem na wymianę 

doświadczeń między Partnerami oraz planowania dalszych wspólnych działań w ramach realizacji 

innych projektów. 

 

https://www.krainarawki.eu/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-lgd-lider-zielonej-wielkopolski/
https://www.krainarawki.eu/relacja-z-wyjazdu-studyjnego-do-lgd-lider-zielonej-wielkopolski/


Organizacja i uczestnictwo w wydarzeniach 

 W marcu we współpracy z Panem Mariuszem Wasiakiem i Gminą Rawa Mazowiecka, 

zorganizowaliśmy spotkanie w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach o wyprawie „The 

Rawka Winter Rafting Expedition 2019”. W spotkaniu wzięli udział uczniowie klas 6-8 Szkoły 

Podstawowej w Boguszycach, Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej, Szkoły Podstawowej  

w Pukininie. W ramach spotkania chcieliśmy pokazać młodzieży z naszego obszaru ciekawe działania, 

które mogą pomóc rozbudzić w nich nowe pasje.   

  

 

9 marca w siedzibie biura LGD odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące naborów wniosków  

o powierzenie grantów w ramach projektów grantowych PROW 2014-2020. Omówiono jak wypełnić 

wniosek w generatorze wniosków online oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, aby 

spełnić warunki udzielania wsparcia. Omówione zostały również dokumenty związane z kryteriami 

wyboru operacji.  

 

 W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie jeden z pracowników biura - Pani Wioletta 

Jędrasiak, wzięła udział w spotkaniu szkoleniowo-informacyjnym Samorządu Województwa 

Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru województwa łódzkiego. W spotkaniu udział brał 

Pan Andrzej Górczyński – Członek Zarządu Województwa Łódzkiego, oraz pracownicy Departamentu 



Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich. Program spotkania obejmował wiele bieżących spraw 

m.in.: prezentację planów Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów 

wiejskich, omówienie zasad wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych w ramach ogłaszanych 

naborów oraz planowaną zmianę Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W trakcie spotkania 

podjęto również dyskusję dotyczącą inicjatywy LEADER przy wykorzystaniu instrumentu 

terytorialnego RLKS w przyszłej perspektywie finansowej. 

 

 

Stowarzyszenie LGD wzięło również udział w pierwszym kiermaszu produktów lokalnych  

w Hotelu Ossa. Kiermasz odbył się w sobotę 26 września 2020 r. Podczas wydarzenia zaprezentowały 

się firmy, lokalni twórcy i rzemieślnicy z Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka i Puszcza 

Mariańska. Oprócz zakupu lokalnych produktów, możliwe było również uczestnictwo w warsztatach 

prowadzonych przez Wioski i Zagrody Tematyczne Krainy Rawki.  

 

 

 

https://www.krainarawki.eu/spotkanie-lodzkiej-sieci-lokalnych-grup-dzialania-w-uniejowie/
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 Jak co roku wydaliśmy 4 biuletyny informujące o działaniach realizowanych przez 

Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki”. Biuletyny w formie fizycznej dostępne były w siedzibie 

Stowarzyszenia oraz w Urzędach Gmin Członkowskich. Elektroniczna wersja biuletynów z 2020 roku 

oraz z poprzednich lat dostępna jest na stronie internetowej LGD: 

https://www.krainarawki.eu/lsr/biuletyn-informacyjny/. 

 

 

 

Planowane działania  

 Przede wszystkim będziemy w dalszym ciągu chcieli zwiększać ilość działań aktywizujących  

i integrujących mieszkańców obszaru LGD. Planujemy złożyć wniosek na projekt współpracy z LGD 

„Gniazdo”, który będzie polegał na naprawie i tworzeniu gniazd bocianich. Zrealizujemy 2 nabory  

w ramach działania „Granty Krainy Rawki” oraz ogłosimy kolejne nabory wniosków w ramach 

realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wszystkie informacje odnośnie 

naborów oraz naszych działań dostępne będą na naszej stronie internetowej - www.krainarawki.eu 

oraz na profilu LGD Kraina Rawki na Facebook. 
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