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Wizyta studyjna w Bieszczadach
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.

Wizyta studyjna miała na celu poznanie dobrych praktyk w zakresie 
przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej, tworzenia sieci 
współpracy różnych podmiotów oraz wymianę doświadczeń między LGD.

Pierwszego dnia wizyty studyjnej uczestnicy spotkali się z Prezesem Fundacji 
Bieszczadzkiej, a zarazem naszym przewodnikiem - Panem Bogusławem 
Pyzochom, który przedstawił wszystkim dobre praktyki związane z rozwojem 
zielonej turystyki oraz opowiedział o aktywności społecznej na obszarach 
wiejskich, w oparciu o partnerską współpracę między organizacjami 
pozarządowymi, publicznymi oraz przedsiębiorcami. Pan Bogusław opowiedział 
również o tworzeniu produktów ekoturystycznych na podstawie doświadczeń 
Fundacji Bieszczadzkiej, podmiotów skupionych w Grupie Partnerskiej „Zielone 
Bieszczady” i LGD „Zielone Bieszczady”.

Następnie przedstawiciel LGD „Zielone Bieszczady” - Pani Iwona Woch 
opowiedziała uczestnikom o dobrych praktykach związanych z rozwojem 
aktywności społecznej na obszarach wiejskich, o produktach lokalnych a także 
na temat zrealizowanych i planowanych do realizacji działaniach LGD „Zielone 
Bieszczady” oraz o historii i działalności Przedsiębiorstwa Społecznego 
„Bieszczadzka Szkoła Aktywności Społecznej”.
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Drugiego dnia wyjazdu uczestnicy zapoznali się z możliwością wykorzystania 

nieczynnych linii kolejowych do celów turystycznych. Drezyny rowerowe różnią 

się od tradycyjnych tym, że można jechać na nich jak na rowerze, wprawiając je 

w ruch siłą mięśni nóg. Inwestycja została dofinansowana ze środków PROW 

2014-2020. Następnie uczestnicy odwiedzili Bieszczadzką Szkołę Rzemiosła 

mieszczącą się w budynku dawnej szkoły w Uhercach Mineralnych, w której 

obecnie odbywają się warsztaty przygotowywania tradycyjnych wypieków, 

kaligrafii oraz garncarstwa. Kolejnym punktem była Bieszczadzka Wytwórnia 

Piwa „Ursa Maior”. Ostatnim celem było Muzeum Młynarstwa i Wsi w Ustrzykach 

Dolnych, które mieści się w budynku młyna wybudowanego w 1925 roku. Na 

parterze dawnego młyna znajduje się teraz Karczma, w której uczestnicy mieli 

okazję zjeść regionalny obiad. Pozostałe 4 kondygnacje młyna stanowi muzeum 

udostępnione do zwiedzania. W budynku tuż obok Muzeum Młynarstwa i Wsi 

odbywają się warsztaty z przygotowywania regionalnych wypieków. Tutaj też 

uczestnicy przygotowali tradycyjne proziaki i kapuśniaczki. 
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Trzeciego dnia uczesnicy rozpoczęli zwiedzanie od Lutowisk, gdzie zobaczyli 
wybrane fragmenty Ekomuzeum "Trzy Kultury". Przeszli kawałek ścieżki 
historyczno-przyrodniczej, która poprowadziła ich przez miejsca takie jak kirkut, 
ruiny synagogi, stara szkoła żydowska czy cerkwisko. W tej samej miejscowości 
odwiedzili również Galerię-Pracownię „Stare Kino”, mieszczącą się w budynku, 
gdzie kiedyś znajdowało się kino. W miejscu tym obejrzeć można prace z zakresu 
ceramiki artystycznej, malarstwa olejnego, biżuterii czy rzeźby. Następną 
odwiedzoną przez uczestników miejscowością była Czarna Górna, gdzie mieli 
okazję zwiedzić niewielkie Muzeum Historii Bieszczad założone i prowadzone 
przez Pana Rafała i Panią LeeAn Dudka. Muzeum ma na celu gromadzenie 
przedmiotów mających wartość historyczną, a przede wszystkim pełni funkcje 
edukacyjną z zakresu historii i kultury Bieszczad poprzez udostępnienie wystaw 
zwiedzającym. Następnym celem wyjazdu była miejscowość Smolnik, gdzie 
znajduje się zabytkowa bojkowska cerkiew z roku 1791, która w roku 2013 została 
wpisana na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ostatnim punktem była 
Zagroda Pokazowa Żubrów w okolicy miejscowości Muczne prowadzonej przez 
Nadleśnictwo Słuposiany.  

Ostatniego dnia uczestnicy udali się do Soliny, gdzie odbyli rejs statkiem 
pasażerskim po Jeziorze Solińskim, które powstało po wybudowaniu 
największej w Polsce zapory wodnej. Podczas rejsu mieliśmy okazję wysłuchać 
ciekawostek oraz historii miejsca. Po rejsie udaliśmy się na spacer koroną 
zapory wodnej w Solinie, która liczy 664 metry. Następnym i ostatnim punktem 
wyjazdu była wizyta w Gospodarstwie Agroturystycznym „Bazyl”, gdzie 
uczestnicy obejrzeli pokaz bibułkarstwa artystycznego przeprowadzony przez 
jednego z właścicieli obiektu - Pana Andrzeja Kusza. 

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. 
Zapoznali się również 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 oraz tworząc 
płaszczyznę do rozwoju.
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Podpisanie umów o powierzenie grantów
w ramach projektów grantowych 

W dniu 9 listopada 2020 roku LGD „Kraina Rawki” podpisała 8 umów 
z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych w ramach trzech projektów 

grantowych:

"Budowa infrastruktury turystycznej" na obszarze działania LGD "Kraina 
Rawki". Łączna kwota dofinansowania wyniosła 81 792,00 zł. 

Zadania w projekcie:
- Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawczym „SOWA” grant pt. 

„Budowa witaczy w Wioskach i Zagrodach Tematycznych Krainy Rawki”.
- Stowarzyszenie „Zagroda pod Dębami” grant pt. „Budowa infrastruktury 

turystycznej w Zagrodzie pod Dębami”.

„Renowacja i promocja zabytków sakralnych na terenie LGD”. Łączna kwota 
dofinansowania wyniosła 59 821,00 zł. Zadania w projekcie:

- Rzymskokatolicka Parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeruzalu grant 
pt. „Konserwacja zabytkowej chrzcielnicy w kościele w Jeruzalu”.

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Świętego Bartłomieja Apostoła w Żelechlinku 
grant pt. „Budowa kanalizacji deszczowej wokół kościoła parafialnego w 

Żelechlinku”.

„Promocja obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez budowę witaczy 
i organizację wydarzeń promocyjnych”. Łączna kwota dofinansowania 

wyniosła 58 183,00 zł. Zadania w projekcie:
- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy grant pt. „Promocja obszaru LGD 

"Kraina Rawki" poprzez montaż witaczy oraz zakup namiotu wystawienniczego”.
- Stowarzyszenie Bialski Uniwersytet Trzeciego Wieku w Białej Rawskiej grant pt.
 „Rajd rowerowy w Krainie Rawki - integracja mieszkańców z terenu działania LGD 

Krainy Rawki oraz promocja regionu ziemi rawskiej”.
- Gmina Regnów grant pt. „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż 

dwóch witaczy”.
- Ludowy Klub Sportowy Żelechlinek grant pt. „Organizacja imprez sportowo - 

promocyjnych".

Łączna kwota dofinansowań wszystkich projektów to 199 796,00 zł.
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W dniu 30 listopada 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina 
Rawki” podpisało kolejnych 5 umów z Grantobiorcami na realizację zadań 
grantowych w ramach jednego projektu grantowego pt. „Rozwój 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych w Gminach: Sadkowice, 
Kowiesy, Regnów, Puszcza Mariańska”. Łączna kwota dofinansowania 
wyniosła 188 951,00 zł.

Zadania w projekcie:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach realizuje grant 
pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Sadkowicach”

- Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Jajkowice realizuje grant 
pt. „Zagospodarowanie terenu rekreacji w Jajkowicach”

- Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kowiesy realizuje grant 
pt. „Budowa kręgielni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Kowiesach”

- Uczniowski Klub Sportowy "SOKÓŁ" Regnów realizuje grant 
pt. „Modernizacja piłkochwytu bocznego boiska oraz piłkochwytów 

zabramkowych, wraz z modernizacją trybun na widowni na 50 miejsc”
- Mariański Ruch Inicjatyw Ekonomiczno-Społecznych realizuje grant 

pt. „Rozwój Lokalnego Centrum Informacji jako miejsca rekreacji dla 
mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”

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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Nabory na projekty grantowe
Stowarzyszenie ogłosiło nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach 

projektów grantowych PROW 2014-2020. 

Nabory skierowane są do organizacji pozarządowych, stowarzyszeń zwykłych, 

osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jednostek sektora 

finansów publicznych oraz kościołów i związków wyznaniowych.

- Nabór 1/2021/G Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych

- Nabór 2/2021/G Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru
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W dniu 10.12.2020 r. odbyło się posiedzenie Rady Decyzyjnej oceniające wnioski 

o przyznanie pomocy złożone w ramach naborów:

1/2020 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych
w ramach naboru wpłynął 1 wniosek nr 1/2020/1 pn. "Renowacja boisk, instalacja systemu 
nawadniania na płytach boisk pilkarskich w miejscowości Bartniki ul. Relax 6" złożony przez 
Gminny Ludowy Klub Sportowy "Relax" Radziwiłłów. Całkowity koszt operacji 104 296,41 zł. 
Wnioskowana kwota pomocy 88 000,00 zł. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na 
realizację operacji w ramach ww. naboru wynosi: 88 000,00 zł. Wniosek został wybrany do 
dofinansowania. Przyznana kwota pomocy: 88 000,00 zł

2/2020 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru -
w ramach naboru wpłynął 1 wniosek nr 2/2020/1 pn. "Rawska Ofensywa Kulturalna -
organizacja wydarzeń kulturalno-promocyjnych" Całkowity koszt operacji: 76 313,30 zł. 
Wnioskowana kwota pomocy 48 557,00 zł. Wysokość dostępnych środków przeznaczonych na 
realizację operacji w ramach ww. naboru wynosi: 78 848,00 zł. Wniosek został wybrany do 
dofinansowania. Przyznana kwota pomocy: 48 557,00 zł

3/2020 Rozwijanie działalności gospodarczej - 
w ramach naboru wpłynęło 6 wniosków na łączną kwotę 644 994,00 zł. Wysokość dostępnych 
środków przeznaczonych na realizację operacji w ramach ww. naboru wynosi: 476 608,00 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania: 238 304,00 zł. Wszystkie wnioski  zostały wybrane do 
dofinansowania. Nie wszytskie zmiesciły się w limicie środków. Wnioski wybrane wg ilości 
przyznanych punktów, które zmieściły się w limicie środków przewidzianych dla naboru:
- Wniosek nr 3/2020/4 pn. "Rozwój działlaności gospodarczej poprzez zwiększenie zakresu 
świadczonych usług" został złożony przez Kuchta-Szumlańska Irena Firma Handlowa "Irena". 
Całkowity koszt operacji: 846 078,37 zł. Przyznana kwota pomocy: 238 000,00 zł.
- Wniosek nr 3/2020/6 "Utworzenie zakładu masarskiego (MLO) F.H.U. Mangolia Artur Dudek" 
został złożony przez P.H.U. Mangolia Artur Dudek. Całkowity koszt operacji: 323 325,77 zł. 
Przyznana kwota pomocy: 193 995,00 zł.
- Wniosek nr 3/2020/1 "Tęczowe Animacje - jeszcze lepsza zabawa w naszej okolicy" został 
złożony przez Sylwię Kwiatkowską Terapia i Rozrywka. Całkowity koszt operacji: 50 025,00 zł. 
Przyznana kwota pomocy: 25 000,00 zł.

4/2020 Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług 
noclegowych przez osoby z grup defaworyzowanych -

w ramach naboru wpłynął 1 wniosek nr 4/2020/1 pn. "Założenie działalności gospodarczej 
związanej z oferowaniem usług noclegowych połączonych z działalnością rekreacyjno-
terapeutyczną poprzez budowę domku rekreacji do 35 m2" złożony rzez Grażynę Popowską-
Soszka. Wnioskowana kwota pomocy 80 000,00 zł. Wysokość dostępnych środków 
przeznaczonych na realizację operacji w ramach ww. naboru wynosi: 80 000,00 zł. Wniosek 
został wybrany do dofinansowania. Przyznana kwota pomocy: 80 000,00 zł.

Wyniki naborów 
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Nagroda dla projektu "Kreator Przedsiębiorczości"
We wrześniu zakończyliśmy trwający od lipca 2018 roku międzynarodowy projekt 

współpracy „Kreator Przedsiębiorczości”, który realizowaliśmy 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. 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.

Zdrowia, radości
i szczęśliwych chwil 

w Nowym 2021 Roku

życzy LGD "Kraina Rawki"





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
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