
Sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w roku 2020 

 

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”, wypełniając obowiązek wynikający  

z § 21 Statutu Stowarzyszenia przedstawia Walnemu Zebraniu Członków Stowarzyszenia 

„Sprawozdanie z wykonania budżetu i zadań zrealizowanych w 2020 roku”. 

 

WYKONANIE BUDŻETU 

Przychody w 2020 roku wyniosły  1 073 220,04 zł., z tego:  

1) Składki członkowskie – 280 960,00 zł. 

2) dotacje z Urzędu Marszałkowskiego ze środków unijnych na zadania: 

 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 282 499,41 zł. 

 Projekt grantowy pt. „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych  

w gminach Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice”–  

265 853,72 zł. 

 Projekt grantowy pt. „Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia 

kompetencji” - 74 389,19 zł. 

 Projekt grantowy pt. „Promocja obszaru LGD Kraina Rawki poprzez działania organizacji 

pozarządowych” - 104 033,77 zł. 

 Projekt współpracy pt. „Kreator Przedsiębiorczości” – 60 083,95 zł 

3) darowizny – 5 400,00 zł 

Pozostałe przychody – (umorzenie składek ZUS) – 1 114,50 zł. 

Przychody finansowe – 0,00 zł. 

W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zaciągnęło 5 pożyczek  

na prefinansowanie dla grantobiorców w ramach realizacji projektów grantowych w kwocie - 

361 200,77 zł. 

 

Wydatki Stowarzyszenie w 2020 r. wynosiły 769 938,30 zł, z czego: 

1) Poddziałanie 19. 4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” – 282 609,18 zł 

2) Realizacja projektu współpracy „Kreator Przedsiębiorczości” – 31 982,41 zł  

3) Realizacja zadania „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych w gminach 

Biała Rawska, Cielądz, Rawa Mazowiecka, Puszcza Mariańska i Sadkowice” – Projekt 

grantowy – 265 882,00 zł.  

4) Granty Krainy Rawki  – 135 157,05 zł. 

5) Promocja Gmin – 24 643,63 zł 

6) Realizacja pozostałych zadań statutowych – 29 664,03 zł 

Koszty administracyjne – 22 040,24 zł 

Pozostałe koszty - 792,79 zł 

Koszty finansowe - 0,00 zł 

 



W ramach Poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” łącznie wydatkowano 

282 609,18 zł. na: 

 Zatrudnienie pracowników biura (wynagrodzenia, szkolenie BHP, badania lekarskie), 

 podróże służbowe, 

 wynajem biura, wywóz nieczystości, usługi telekomunikacyjne, usługi pocztowe, księgowe, 

hostingowe i bankowe, 

 zakup sprzętu biurowego, materiałów biurowych, art. spożywczych i przemysłowych 

niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania biura, 

 organizację szkoleń dla pracowników i organów LGD oraz aktywizację mieszkańców, 

 realizację planu komunikacji. 

 

W ramach działania „Granty Krainy Rawki” wsparto realizację inicjatyw mieszkańców w kwocie  

135 157,05 zł.  

 

W ramach Wsparcia Działań Promocyjnych Gmin wydatkowano 24 643,63 zł ze środków własnych LGD, 

głównie na wsparcie organizacji imprez promocyjnych odbywających się na terenie gmin 

członkowskich, zakup materiałów promocyjnych i wyposażenia. 

 

Na działania statutowe, związane z funkcjonowaniem stowarzyszenia i realizacją zadań statutowych 

LGD „Kraina Rawki” oraz niezwiązanych bezpośrednio z realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju  

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wydatkowano kwotę  

29 664,03 zł na: 

 obsługę posiedzeń Organów Stowarzyszenia i spotkań z uczestnikami działań LGD, 

 promocję obszaru LGD, 

 wsparcie organizacji i podmiotów działających na terenie obszaru LGD, 

 współpracę z innymi LGD, 

 podróże służbowe i wyjazdy studyjne. 

 

Poniesione w roku 2020 koszty administracyjne to wydatki dotyczące bieżącej obsługi biura, 

niezakwalifikowane jako koszty statutowe. Łączna kwota tych wydatków to 22 040,24 zł i dotyczyła 

m.in. kosztów usług telekomunikacyjnych i usług obcych, kosztów pocztowych i kosztów utrzymania 

biura. 

 

ZREALIZOWANE ZADANIA 

 

Jak co roku, LGD „Kraina Rawki” ogłosiło i rozstrzygnęło dwa nabory wniosków w ramach działania 

„Granty Krainy Rawki”. Wszystkie operacje w całości finansowane były ze środków własnych LGD  

tj. składek członkowskich jednostek samorządu terytorialnego i osób fizycznych. W obu naborach  

w 2020 roku złożono łącznie 98 wniosków na kwotę 397 919,00 zł, z czego dofinansowanie przyznano  

na 53 operacje – 173 199,00 zł. Ze względu na pandemię zostało zrealizowanych 45 operacji na kwotę 

133 093,35 zł. Od 2010 roku w ramach „Grantów Krainy Rawki” wsparliśmy 638 inicjatyw na łączną 

kwotę pomocy 1 538 625,00 zł. 

W ramach realizacji LSR w 2020 roku przeprowadziliśmy 5 naborów wniosków o powierzenie grantów 

w ramach projektów grantowych w następujących zakresach: 

 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych - zostały wybrane 4 wnioski, 

którym łącznie przyznano pomoc w wysokości 185 793,00 zł. 



 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych- zostało wybranych  

6 wniosków, którym łącznie przyznano pomoc w wysokości 231 005,00 zł. 

 Budowa infrastruktury turystycznej - zostały wybrane 2 wnioski, którym łącznie przyznano 

pomoc w wysokości 81 792,00 zł. 

 Realizacja przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków - zostały wybrane 

2 wnioski, którym łącznie przyznano pomoc w wysokości 59 821,00 zł. 

 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru – zostały wybrane 4 wnioski, którym 

łącznie przyznano pomoc w wysokości 58 183,00 zł. 

Łącznie zostało złożonych 26 wniosków, z czego do dofinansowania Rada LGD wybrała 18 zadań 

grantowych. W wyniku weryfikacji wniosków na projekty grantowe przez Urząd Marszałkowski 

dofinansowaniem objętych jest 16 zadań, które są zrealizowane przez organizacje pozarządowe 

działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, parafie i jednostki samorządu terytorialnego.  

Zostały również przeprowadzone 4 nabory otwarte w zakresach tematycznych: 

 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych - wybrano 1 wniosek na kwotę 

88 000 zł.  

 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru – wybrano 1 wniosek na kwotę  

48 557 zł. 

 Rozwijanie działalności gospodarczej – na 6 złożonych wniosków wybrano 3 wnioski, którym 

łącznie przyznano pomoc w wysokości 456 995 zł.  

 Podejmowanie działalności gospodarczej mających na celu świadczenie usług noclegowych 

przez osoby z grup defaworyzowanych  - wybrano 1 wniosek na kwotę 80 000 zł. 

 

Na koniec 2020 roku zostały ogłoszone 2 nabory wniosków o powierzenie grantów w ramach 

projektów grantowych w zakresach tematycznych: 

 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych 

 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru 

Nabory zakończyły się w styczniu 2021 roku.  

 

W ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju na koniec lutego 2020 roku został przeprowadzony 

warsztat refleksyjny, którego celem była ocena działalności Lokalnej Grupy Działania „Kraina Rawki” 

oraz ocena procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Wnioski, rozważania  

i rekomendacje wypracowane w trakcie dyskusji zostały wykorzystane do poprawienia funkcjonowania 

LGD.  

W 2020 roku w ramach realizacji planu komunikacji zostały wydane cztery biuletyny „Wieści z Krainy 

Rawki”, które zawierają informacje o najważniejszych wydarzeniach w 2020 roku. Biuletyny zostały 

dostarczone do urzędów gmin oraz były dostępne w biurze LGD, a także zamieszczone w wersji 

elektronicznej na stronie LGD. 

W ramach aktywizacji mieszkańców w maju 2020 roku przeprowadziliśmy konkurs pt. „Najpiękniej 

Umajona Kapliczka”. Konkurs polegał na przesłaniu zdjęć przystrojonych kapliczek z obszaru działania 

LGD, które następnie walczyły o największą ilość reakcji „Lubię to!” na naszym profilu na Facebooku. 

Zainteresowanie konkursem było bardzo duże. 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 (Gmina Kowiesy). Wręczyliśmy również  

9 wyróżnień dla kapliczek ze wszystkich gmin członkowskich. 



W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2020 roku Zarząd LGD „Kraina  Rawki” podpisał  

24 umowy z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za ponad 808 tys. zł w ramach siedmiu 

projektów grantowych. 

W roku 2020 udało 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 

Jednym z największych przedsięwzięć, które realizowało Stowarzyszenie jest „Kreator 

Przedsiębiorczości”. To międzynarodowy projekt współpracy, który był realizowany przez 20 lokalnych 

grup działania z Polski oraz 1 partnera zagranicznego w okresie lipiec 2018 roku – wrzesień 2020 roku. 

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. 

W 2020 roku w ramach „Kreatora Przedsiębiorczości” zostały zorganizowane trzy szkolenia skierowane 

do mieszkańców i podmiotów z obszaru LGD: 

 Szkolenie stacjonarne pn. „Marketing internetowy”, podczas którego 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. 

 Szkolenie online pn. „Zakładanie Działalności Gospodarczej - Aspekty Podatkowe i Finansowe”, 

podczas którego zastałych poruszone zagadnienia takie jak: prawne aspekty prowadzenia 

własnej działalności gospodarczej, systemy rozliczeń podatkowych w działalności 

gospodarczej, prowadzenie działalności gospodarczej nierejestrowanej.  

 Szkolenia online pn. „Design thinking -budowanie kompetencji przyszłości”, które miało  

na celu zapoznanie uczestników z prostą metodą stymulującą twórcze rozwiązywanie 

problemów oraz pozwalającą tworzyć zaskakujące idee.  

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 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”.  

Dnia 30 listopada 2020 roku w „Konkursie na projekty współpracy” organizowanym przez Krajową Sieć 

Obszarów Wiejskich, projekt „Kreator Przedsiębiorczości” otrzymał nagrodę główną w kategorii rozwój 

lokalny 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.  



Warsztaty i spotkania 

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. Niestety ze względu na pandemię nie mieliśmy możliwości zrealizowania 

zaplanowanych spotkań w Gminie Cielądz i Gminie Kowiesy. 

W marcu 2020 roku w siedzibie biura LGD odbyły się 2 spotkania informacyjne dotyczące naborów 

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

warunki udzielenia wsparcia, lokalne kryteria wyboru, sposób wypełniania wniosku w generatorze 

online oraz jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku.  

W dniu 23 września 2020 roku w Uniejowie biuro LGD wzięło udział w spotkaniu szkoleniowo-

informacyjnym Samorządu Województwa Łódzkiego z lokalnymi grupami działania obszaru 

województwa łódzkiego, podczas którego omówiono wiele bieżących spraw m.in.: prezentację planów 

Zarządu Województwa Łódzkiego w zakresie przyszłości obszarów wiejskich, omówienie zasad 

wyliczania i wykorzystywania różnic kursowych 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 udział w pierwszym kiermaszu produktów lokalnych w Hotelu Ossa. 

Kiermasz odbył się w sobotę 26 września 2020 roku. 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. 

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. Wyjazd miał na celu poznanie 

dobrych praktyk w zakresie przedsiębiorczości społecznej, ekoturystyki i turystyki wiejskiej,  tworzenia 

sieci współpracy różnych podmiotów oraz wymianę doświadczeń między LGD a lokalnymi instytucjami.  

Zarząd wnosi o zatwierdzenie przedstawionego sprawozdania z wykonania budżetu i zadań 

zrealizowanych w 2020 roku. 

 


