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Przedsięwzięcia ujęte w LSR, realizowane za pośrednictwem wdrażanych projektów:

1:  Cel ogólny : „Kraina Rawki” mieszkańcami silna.

1.1: Cel szczegółowy: Zintegrowana i aktywna społeczność obszaru LGD „Kraina Rawki”

Przedsięwzięcia:

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych.

1.1.2 Budowa ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych.

1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.

1.1.4 Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje.

2: Cel ogólny : Obszar LGD „Kraina Rawki” atrakcyjny dla inwestorów.

2.1: Cel szczegółowy: Mieszkańcy „Krainy Rawki” napędzają gospodarkę regionu.

Przedsięwzięcia:

2.1.1 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy

z budżetu LGD na podjęcie działalności gospodarczej.

2.1.2 Organizacja doradztwa prowadzonego przez ekspertów z zakresu pozyskiwania funduszy 

z budżetu LGD na rozwój działalności gospodarczej.

2.1.3 Podnoszenie wiedzy i kompetencji mieszkańców w zakresie przedsiębiorczości.



3. Cel ogólny LGD „Kraina Rawki” turystyczną marką regionu.

3.1. Cel szczegółowy: Wzrost kompetencji turystycznych mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”.

Przedsięwzięcia: 

3.1.1 Podejmowanie  lub rozwój działalności mających na celu świadczenie usług noclegowych 

w tym podejmowanie działalności przez osoby z grup defaworyzowanych.

3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. 

3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu podniesienia wiedzy mieszkańców nt. działalności w sferze turystyki.

3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków.

3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów. 

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 



Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych

CEL OGÓLNY 1
„Kraina Rawki” mieszkańcami 

silna

DO ZREALIZOWANIA 
całościowo

ZREALIZOWANO
2016-2020

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 
kulturalno - integracyjnych

Liczba rozwiniętych ogólnodostępnych 
miejsc kulturalno-integracyjnych 20 sztuk 884 776,00 11 sztuk 466 607,00

1.1.2 Rozwój ogólnodostępnych miejsc 
rekreacji dla dzieci i dorosłych

Liczba wybudowanych 
ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla 

dzieci i dorosłych
28 sztuk 1 237 664,00 17 sztuk 756 404,00

1.1.3 Stworzenie ofert spędzania 
wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób do 25 roku życia 
i osób w wieku 50+

Liczba stworzonych ofert spędzania 
wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji dla osób w wieku do 25 roku 
życia i osób w wieku 50+

14 sztuk 231 664,00 9 sztuk 117 991,00

1.1.4 Organizacja wydarzeń 
integrujących mieszkańców i 

rozwijających ich pasje

Liczna wydarzeń integrujących 
mieszkańców i rozwijających ich pasje 1 sztuka 45 000,00

- -



CEL OGÓLNY 2
Obszar LGD „Kraina Rawki” 
atrakcyjny dla inwestorów

DO ZREALIZOWANIA 
całościowo

ZREALIZOWANO
2016-2020

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

2.1.1 Organizacja doradztwa 
przeprowadzonego przez ekspertów 

z zakresu pozyskiwania funduszy z 
budżetu LGD na podjęcie działalności 

gospodarczej.

Liczba operacji polegających na 
utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w 

wyniku udzielonego doradztwa
8 sztuk 560 000,00 9 sztuk 630 000,00

2.1.2 Organizacja doradztwa 
prowadzonego przez ekspertów z 
zakresu pozyskiwania funduszy z 

budżetu LGD na rozwój działalności 
gospodarczej.

Liczba operacji polegających na 
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

w wyniku udzielonego doradztwa.
11  sztuk 2 400 000,00 7 sztuk 1 772 408,00

2.1.3 Podnoszenie wiedzy i 
kompetencji mieszkańców w zakresie 

przedsiębiorczości.

Liczba zrealizowanych projektów 
współpracy międzynarodowej

2 sztuki 300 000,00 2 sztuki 296 955,00

Postęp finansowy i rzeczowy LSR – realizacja kroków milowych



CEL OGÓLNY 3
LGD „Kraina Rawki” turystyczna marką 

regionu

DO ZREALIZOWANIA 
2016-2019

ZREALIZOWANO
2016-2020

NAZWA WSKAŹNIKA PRODUKTU
WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

WARTOŚĆ Z 
JEDNOSTKĄ 

MIARY
KWOTA

3.1.1 Podejmowanie lub rozwój działalności 
mających na celu świadczenia usług 
noclegowych w tym podejmowanie 

działalności przez osoby z grup 

Liczba operacji polegających na utworzeniu 
nowego lub rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa mających na celu świadczenie 
usług noclegowych w tym liczba podjętych 

działalności przez osoby z grup 
defaworyzowanych.

4 sztuki 540 00,00 3 sztuki 427 710,00

3.1.2 Budowa infrastruktury turystycznej. Liczba operacji polegających na budowie 
infrastruktury turystycznej. 2 sztuki 95 000,00 2 sztuki 81 792,00

3.1.3 Organizacja szkoleń z zakresu 
podniesienia wiedzy mieszkańców nt. 

działalności w sferze turystyki.
Liczba przeprowadzonych szkoleń. 1 sztuka 5 000,00 1 sztuka 2 945,73

3.1.4 Realizacja przedsięwzięć mających na 
celu renowację i promocję zabytków.

Liczba przedsięwzięć mających na celu renowację 
i promocję zabytków. 5 sztuk 420 000 ,00 5 sztuki 419 602,00

3.1.5 Budowa obiektów pełniących funkcję 
lokalnych muzeów Budowa obiektów pełniących funkcję lokalnych 

muzeów
2 sztuki 90 000,00 2 sztuki 90 000,00

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu 
promocję obszaru.

Liczba operacji mających na celu promocję 
obszaru. 18 sztuk 495 896,00 13 sztuk 275 791,00

3.1.7 Promocja walorów turystycznych 
regionu 

Liczba zrealizowanych projektów współpracy

1 sztuka 50 000,00 - -



Nabory 2020



Zakres tematyczny 
naboru

Rozwój 
ogólnodostępnych 
miejsc kulturalno-

integracyjnych

Rozwój 
ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla 
dzieci i dorosłych

Budowa infrastruktury 
turystycznej

Realizacja 
przedsięwzięć 

mających na celu 
renowację i promocję 

zabytków

Realizacja operacji 
mających na celu 
promocję obszaru

Liczba złożonych 
wniosków

5 6 3 3 9

Liczba wybranych 
operacji 

mieszczących się 
w limicie środków

4 6 2 2 4

Łączna przyznana 
kwota pomocy

185 793,00 231 005,00 81 792,00 59 821,00 58 183,00

Nabór 

1/2020/G
Nabór 

2/2020/G

Nabór 

3/2020/G

Nabór 

4/2020/G

PODSUMOWANIE NABORÓW GRANTOWYCH 2020

Nabór 

5/2020/G



Zakres tematyczny 
naboru

Rozwój ogólnodostępnych 
miejsc rekreacji dla dzieci i 

dorosłych

Realizacja operacji 
mających na celu 
promocję obszaru

Rozwijanie działalności 
gospodarczej

Podejmowanie 
działalności 

gospodarczej

Liczba złożonych 
wniosków

1 1 6 1

Liczba wybranych 
operacji mieszczących 
się w limicie środków

1 1 3 1

Łączna przyznana 
kwota pomocy

88 000,00 48 557,00 456 995,00 80 000,00

PODSUMOWANIE NABORÓW OTWARTYCH 2020

Nabór 

1/2020

Nabór 

2/2020
Nabór 

3/2020

Nabór 

4/2020



Dyskusja
Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można
ją uznać za zadowalającą?

• Jeżeli nie, to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację 
celów LSR?

• Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?

• Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkich
potrzebnych informacji?

• Czy zbierane dane są wiarygodne a źródła trafne?

• Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?



ZREALIZOWANE 
PROJEKTY GRANTOWE



Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych

„Przebudowa stropu świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku 
OSP w Nowym Kurzeszynie”

„Wymiana pokrycia dachowego strażnicy OSP Grabina 
z eternitowego na blachotrapez”

„Świetlica OSP Stara Wieś miejscem integracji mieszkańców”

Ochotnicza Straż Pożarna w Kurzeszynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi

„Przebudowa konstrukcji dachu budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Sierzchowach”

„Rozwój OSP w Michałowie drogą do zwiększenia integracji i możliwości 
mieszkańców gminy Puszcza Mariańska”

„Przebudowa budynku świetlicy środowiskowej (wiejskiej) wraz z zadaszeniem 
podjazdu dla niepełnosprawnych i rozbiórka schodów zewnętrznych 
w miejscowości Paprotnia”

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Paprotnia

Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie

Ochotnicza Straż Pożarna w Sierzchowach



Stowarzyszenie Albi Artheamus

„Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki” – stworzenie spektaklu

Ochotnicza Straż Pożarna w Nowym Drzewiczu

„Promocja Gminy Wiskitki poprzez montaż witacza w pobliżu węzła 
komunikacyjnego A2.”

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka”

„Zakup specjalistycznych strojów dla członków stowarzyszenia 
Cymbarka z siedzibą w Cielądzu.”

Fundacja KONTRA/BANDA

„Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do 
mieszkańców LGD "Kraina Rawki”

Ochotnicza Straż Pożarna w Białej Rawskiej

„Promocja Gminy Wiskitki poprzez montaż witacza w pobliżu węzła 
komunikacyjnego A2”

Promocja obszaru LGD "Kraina Rawki" poprzez działania organizacji pozarządowych 
z terenu gmin Wiskitki, Biała Rawska, Kowiesy, Rawa Mazowiecka oraz Cielądz



„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Olszowa Wola oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych”

„Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Sadkowice oraz przeprowadzenie warsztatów kulinarnych”

„Doposażenie pomieszczeń użytkowanych przez 
Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka” celem 
utworzenia ośrodka upowszechniania kultury, sztuki, rekreacji 
i integracji społecznej”

Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla mieszkańców 
obszaru LGD

Ochotnicza Straż Pożarna w Olszowej Woli

Ochotnicza Straż Pożarna w Sadkowicach

Stowarzyszenie Kulturalno-Historyczne ,,Cymbarka”

"Wzbogacenie oferty Wiosek Tematycznych Krainy Rawki 
poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie 
kompetencji lokalnych liderów."

Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA



Podpisanie umów na Granty PROW 2014-2020

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 3 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.



Dyskusja

Czy jakość projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych jest
zadowalająca?

• W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach
tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

• W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków budzi wątpliwość?
• Jeżeli nie, to jak odbije się to na realizacji celów LSR?
• Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do
osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby
społeczności z obszaru LGD?

• Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na
dezaktualizację LSR?

• Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można
na nie zareagować?



Dyskusja

W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
• Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?

• Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?

• Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?

Czy procedury naboru, wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
• Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich 

użyteczność?

• Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-
promocyjnych, doradczych)? 



KREATOR 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI



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.

30 listopada 2020 roku projekt „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał nagrodę główną w kategorii
rozwój lokalny w „Konkursie na projekty współpracy”, za 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. Konkurs był
organizowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich.



Pierwsze szkolenie 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.

Szkolenia



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.

Ostatnie szkolenie pn. „Design thinking - budowanie kompetencji
przyszłości” odbyło się w dniach 27 kwietnia – 11 maja w trybie zdalnym.
Szkolenie miało na celu zapoznanie uczestników z prostą metodą
stymulującą twórcze rozwiązywanie problemów oraz pozwalającą tworzyć
zaskakujące idee. Design thinking (myślenie projektowe) to metoda
opierająca się na wypracowaniu kreatywnego sposobu myślenia, który
znajduje swoje zastosowanie nie tylko w szeroko rozumianym biznesie, ale
także i w codziennym życiu.

Szkolenia on-line



W ramach projektu „Kreator Przedsiębiorczości” w dniach 15-16 lipca zorganizowaliśmy wyjazd
studyjny do partnera projektu - LGD Lider Zielonej Wielkopolski. Wizyta studyjna miała na celu
zapoznanie uczestników wyjazdu z działaniami na rzecz przedsiębiorczości na terenie LGD. Poznaliśmy
dobre praktyki w zakresie rozwijania przedsiębiorczości poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną.

Wyjazd pokazał 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.

Wyjazd studyjny



REALIZACJA PLANU 
KOMUNIKACJI



Funkcjonowanie LGD i biura Stowarzyszenia
REALIZACJA WSKAŹNIKÓW PLANU KOMUNIKACJI

Lp.
Działania

komunikacyjne Środki przekazu Osiągany wskaźnik Planowane 
wskaźniki

Osiągnięte 
wskaźniki 2020

1. Poinformowanie o 
planowanych konkursach

Ogłoszenie na tablicach informacyjnych w siedzibach 
instytucji użyteczności publicznej.

Liczba instytucji, w których 
umieszczono ogłoszenie

7 17

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 2 7

Artykuły na stronie internetowej LGD.
Liczba wejść na stronę internetową 

z artykułem
240 1 939

Aktualności na stronach internetowych urzędów gmin z 
linkiem do www LGD.

Liczba zamieszczonych aktualności 9 9

Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym. Liczba osób, które zobaczyły artykuł 0 5 945

Spotkanie informacyjne dla grupy docelowej konkursów 
grantowych

Liczba spotkań
2 2

2. Poinformowanie o wynikach 
konkursów Artykuły na stronie internetowej LGD.

Liczba wejść na stronę internetową 
z artykułem

400 402

Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym. Liczba osób, które zobaczyły artykuł 270 1 678



Lp
.

Działania
komunikacyjne

Środki przekazu Osiągany wskaźnik Planowane 
wskaźniki (2018-

2021)

Osiągnięte 
wskaźniki  w 2020

3.

4.

Poinformowanie o planowanych 
i dokonanych zmianach Artykuły na stronie internetowej LGD

Liczba wejść na stronę internetową 
z artykułem

49 49

Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.
Liczba osób, które artykuł 

zobaczyły
45 526

Podsumowanie dotychczas 
zrealizowanych działań oraz 

przedstawienie działań 
planowanych

Artykuły w prasie lokalnej. Liczba artykułów 2 4

Artykuły na stronie internetowej LGD.
Liczba wejść na stronę internetową 

z artykułem
400 1 828

Aktualności na stronach internetowych urzędów gmin z 
linkiem do www LGD.

Liczba zamieszczonych aktualności 15 19

Artykuły na profilu LGD na portalu społecznościowym.
Liczba osób, które zobaczyły 

artykuł
90 109 389

Spotkanie/warsztaty/szkolenia dla grup defaworyzowanych 
określonych w LSR.

Liczba spotkań 0 0

Bezpłatny biuletyn LGD w wersji papierowej i elektronicznej. Liczba wydanych biuletynów 4 4

Warsztat refleksyjny nad realizacją LSR
Liczba przeprowadzonych 

warsztatów
1 1

Spotkania informacyjno-promocyjne
Liczba spotkań informacyjno-

promocyjnych
0 0



Warsztat refleksyjny
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”.



Spotkanie o„The Rawka
Winter Rafting 

Expedition 2019”

LGD „Kraina Rawki”, na tyle na ile pozwoliła sytuacja epidemiologiczna w kraju, uczestniczyła
w przeprowadzanych na naszym terenie spotkaniach i wydarzeniach.

Spotkanie szkoleniowo-
informacyjne Samorządu 
Województwa Łódzkiego

Kiermasz produktów 
lokalnych 

w Hotelu Ossa

Udział w wydarzeniach

https://www.krainarawki.eu/spotkanie-lodzkiej-sieci-lokalnych-grup-dzialania-w-uniejowie/
https://www.krainarawki.eu/spotkanie-lodzkiej-sieci-lokalnych-grup-dzialania-w-uniejowie/
https://www.krainarawki.eu/kiermasz-produktow-lokalnych-w-ossie/
https://www.krainarawki.eu/kiermasz-produktow-lokalnych-w-ossie/


Biuletyn „Wieści z Krainy Rawki”
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/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-1_2020.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-1_2020.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-2_2020.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-2_2020.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-3_2020.pdf
https://www.krainarawki.eu/wp-content/uploads/2020/11/Wiesci-z-Krainy-Rawki-3_2020.pdf


Konkursy
W 2020 roku zorganizowaliśmy dwa konkursy dla mieszkańców naszego obszaru:

Konkurs polegał na przygotowaniu kartki 
świątecznej związanej z tradycją i nastrojem Świąt 
Wielkanocnych. Konkurs był podzielony na dwie 
kategorię: dzieci i młodzież oraz dorośli.   Wszystkim 
uczestnikom zostały przyznane nagrody w postaci 
gadżetów LGD „Kraina Rawki”.

„Najpiękniejsza Kartka Świąteczna” “Najpiękniej Umajona Kapliczka”

Konkurs polegał na przesłaniu zdjęć kapliczek w majowych 
przybraniach. Następnie mieszkańcy obszaru LGD głosowali na 
najpiękniej umajoną kapliczkę poprzez dawanie reakcji  „Lubię 
to!” na fp LGD na Facebooku. Zwycięzcom zostały przyznane 
bony do sklepów Bricomarché Rawa Mazowiecka i Bricomarché
Skierniewice.

I miejsce - Sokule

II miejsce - Jakubów III miejsce - Turowa 
Wola 



Informowanie na stronie internetowej i profilu społecznościowym Facebook

Na stronie internetowej oraz profilu na Facebook’u umieszczane są najważniejsze informacje
o realizowanych przez LGD działaniach, m.in. formacje o przeprowadzanych naborach, wydarzeniach
i spotkaniach oraz o działaniach, które udało się zrealizować.



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.

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.



Zestawienie rzeczowo – finansowe funkcjonowania biura LGD "Kraina Rawki"

Lp. Zestawienie zadań BUDŻET WYDATKI  w 2020 r. WYDATKI OGÓŁEM

1. Realizacja Planu Komunikacji z lokalną społecznością w tym:

1.1 Organizacja spotkań konsultacyjnych i konferencji informacyjno - promocyjnych, materiały 
informacyjne, promocyjne, materiały biurowe, art. spożywcze.

50 000,00 zł 29 318,03 zł 77 455,98zł

1.2 Prowadzenie strony internetowej i profilu LGD na portalu społecznościowym, informowanie o 
terminach naborów, organizacja szkoleń i wydarzeń animacyjnych 

50 000,00 zł 4 275,08 zł 27 926,61 zł

1.3 Ocena jakości doradztwa – ankiety i ewaluacja LSR 15 000,00 zł - 59,04 zł

1.4 Inne zadania 10 000,00 zł 133,84 zł 1 053,36 zł

2 Zatrudnienie pracowników w łącznym wymiarze etatów zgodnie z par. 5 ust 1 pkt 3 umowy o 
przyznaniu pomocy

2.1 Doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR poprzez: - -

2.1.1 Szkolenia pracowników 12 000,00 zł 1 380,00 zł 3 195,00 zł

2.1.2 Inne zadania 3 000,00 zł 376,00 zł 376,00 zł

2.2 Wynagrodzenie pracowników 1 200 000,00 zł 167 252,39 zł 642 865,43 zł

3 Realizacja wykonanego planu szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników biura LGD

3.1 Szkolenia 45 000,00 zł 28 000,00 zł 67 469,03 zł

4 Koszty prowadzenia biura LGD

4.1 Koszty bieżące prowadzenia biura 175 000,00 zł 43 972,14 zł 151 912,11 zł

4.2 Materiały biurowe, artykuły spożywcze, artykuły przemysłowe 15 000,00 zł 2 419,66  zł 12 927,60 zł

4.3 Podróże służbowe 40 000,00 zł 3 996,52 zł 21 715,32 zł

4.4 Inne zadania 10 000,00 zł 1 781,34 zł 16 913,21 zł

5 Aktywizacja

5.1 Szkolenia/warsztaty 20 000,00 zł - 15 115,36 zł

5.2 Inne zadania 5 000,00 zł 3 020,00 zł 7 144,18 zł



GRANTY KRAINY RAWKI



W całym 2020 roku wpłynęło do nas 98 wniosków na łączną
kwotę 397 919,00 zł, z czego dofinansowanie przyznano na
53 operacje – 129 499 zł.

Granty Krainy Rawki



REALIZACJA OD 2010 ROKU

Liczba naborów 

przeprowadzonych do

Końca 2020 roku

Liczba dofinansowanych 
operacji

Łączna kwota
pomocy

59720 1 409 949 zł



DZIAŁANIA BIURA LGD



FUNKCJONOWANIE LGD I BIURA STOWARZYSZENIA

Ankiety oceniające jakość udzielanego doradztwa wypełniły 34 osoby. Na podstawie ankiet
stwierdza się, że udział w doradztwie z pracownikami biura spełnił oczekiwania wszystkich
zainteresowanych.

Zakres tematyczny udzielonego doradztwaForma prowadzonego doradztwa
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Wiedza i kompetencje pracownika udzielającego 
doradztwa (przygotowanie merytoryczne)

Poziom obsługi (dostępność, chęć udzielenia 
informacji, komunikatywność)
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Sposób przekazania informacji
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Z jakich źródeł uzyskała Pani/Pan informację o możliwości dofinansowania za pośrednictwem LGD?

Płeć Przedział wiekowy
Gmina

Jak wynika z powyższej analizy doradztwo świadczone przez pracowników jest oceniane bardzo

wysoko przez ankietowanych. Efektywność doradztwa utrzymuje się na wysokim poziomie. Świadczy

o tym duża ilość wniosków złożonych o wsparcie na realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.
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Dyskusja

• Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych,
informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

• Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej
realizowała cele LSR?

• Inne zagadnienia związane z procesem realizacji LSR;

• Sposób wykorzystania rekomendacji.



PODSUMOWANIE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020—Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warsztat refleksyjny na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

2014-2020 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.


