
"Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Instytucja Zarządzająca PROW 20142020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Publikacja opracowna przez

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki", współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach poddziałania "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" PROW 2014-2020

WIEŚCI
Z "KRAINY RAWKI"

BIULETYN NR 4/2021

Rzeka Rawka w Gutkowicach (gm. Żelechlinek)
Fot. Mariusz Wasiak 





-1-

W dniu 9 października w Ogrodzie Różanym na Zarzeczu odbyło się 
pierwsze „Różobranie”. Udział w warsztatach wzięło 20 osób. 
Uczestnicy wspólnie zebrali owoce dzikiej róży i poznali jej właściwości, 
techniki obróbki oraz sposoby na wykorzystywanie jej w kuchni, a także 
wymienili się doświadczeniami i wiedzą.

„RÓŻOBRANIE NA ZARZECZU”

Warsztat odbyły się w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na 
lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów 
bieżących i aktywizacji".
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W dniu 25 października 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa 
Łódzkiego, Zarząd Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy 
na projekt współpracy pt. „Bocian Biały w krajobrazie polskiej wsi” 
w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie 
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Projekt będzie realizowany wspólnie z sąsiednim LGD - „Gniazdo”.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury oraz wzrost kompetencji 
turystycznych wśród mieszkańców obszarów, na których działają LGD 
"Kraina Rawki" i LGD - "Gniazdo" poprzez naprawę i budowę nowych 
gniazd bociana białego, organizację wyjazdu studyjnego do Wioski 
Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydanie publikacji edukacyjnej nt. 
bociana białego.

Projekt realizowany będzie w okresie listopad 2021 r. – grudzień 2022 r.

Wysokość dofinansowania dla całego projektu wynosi 97 733,00 zł. Kwota 
przeznaczona na realizację operacji dla LGD „Kraina Rawki” wynosi: 
53 219,00 zł.

PODPISANIE UMOWY
NA PROJEKT WSPÓŁPRACY
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Dnia 2 grudnia odbyło się szkolenie pt. „Rola i zadania Lokalnej Grupy 
Działania w realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju”, które skierowane było 
do członków Rady i Zarządu LGD „Kraina Rawki” oraz pracowników biura. 
Dzięki uprzejmości Muzeum Ziemi Rawskiej szkolenie zostało 
zorganizowane w zrewitalizowanych Jatkach Miejskich w Rawie 
Mazowieckiej. Szkolenie poprowadziła Pani Marzena Cieślak - ekspert ds. 
wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020, która posiada 
kilkunastoletnie doświadczenie menadżerskie w sektorze administracji 
publicznej m.in. w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(2003-2017) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Toruniu 
(1993-2003). Podczas szkolenia omówione zostały tematy związane ze 
zmianami w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych warunków i trybu 
przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie 
przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020, Interwencją LEADER w Planie Strategicznym dla 
Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (cele, potrzeby, zakresy oraz 
formy wsparcia) i koncepcjami Smart Village.

SZKOLENIE "ROLA I ZADANIA
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

W REALIZACJI LSR"

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Harmonogramu szkoleń dla 
Członków Rady LGD „Kraina Rawki”. Szkolenie współfi nansowane 
w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących 
i aktywizacji" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
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W ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020 zwiększono budżet działania LEADER i dzięki temu w I kwartale 2022 
roku ogłosimy kolejne konkursy m.in. na premie na podjęcie działalności 
gospodarczej. Przeznaczymy na ten cel aż 600.000 zł dodatkowych 
środków i zwiększymy wartość premii z 70.000 zł do 100.000 zł. Oznacza to, 
że przyznamy 6 takich dotacji.

Pozostałe dodatkowe środki zostaną przeznaczone na:

 Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych 
– 490.000 zł (5 dotacji po 98 tys. zł).

Realizacja  przedsięwzięć mających na celu renowację i promocję zabytków           
– 392.000 zł (4 dotacje po 98 tys. zł).

Organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców i rozwijających ich pasje 
– 90.000 zł (Operacja własna LGD).

Z powodu rezygnacji Beneficjenta wybranego do dofinansowania w 2020 
roku ogłosimy również nabór na podjęcie działalności gospodarczej 
w zakresie usług noclegowych. Wysokość premii w tym konkursie wyniesie
80.000 zł.

DODATKOWE ŚRODKI
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Czym są inteligentne wioski i dlaczego warto w nie inwestować?

Inteligentne wioski (Smart Villages) to nowa koncepcja w zakresie kształtowania 
polityki UE. Ma ona bardzo istotne znaczenie dla rozwoju obszarów wiejskich, 
zarówno ze względu na nowe możliwości tworzenia miejsc pracy, jak i z punktu 
widzenia jakości życia na wsi.

Trwają prace nad Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 
2023-2027. Jest w nich zawarta również idea inteligentnych wiosek. Zapraszamy 
do zapoznania się z nią mieszkańców wsi, samorządowców, organizacje non profit 
oraz koła gospodyń wiejskich. Wszystkich tych, którzy szukają praktycznych 
rozwiązań dla rozwoju swoich małych ojczyzn. Ludzi którzy umieją korzystać 
z tego, co daje im najbliższe otoczenie, infrastruktura, czy położenie geograficzne.

Jak rozumieć określenie Inteligentne Wioski? W skrócie są to wsie, gminy 
i społeczności otwarte na nowe technologie oraz umiejętność łączenia ich w celu 
poprawy życia, promocji i rozwoju swoich obszarów, grup społecznych, czy 
biznesów poprzez myślenie perspektywiczne, łączące interesy małych miasteczek 
i większych miast położonych w okolicy, czy w końcu dużych aglomeracji, które 
często bywają bliżej niż nam się wydaje. Inteligencja ta polega na budowaniu 
nowych relacji biznesowych i często wykorzystaniu powszechnego dostępu do 
szerokopasmowego Internetu.

Nie ma jednego sprawdzonego przepisu na tworzenie Inteligentnych Wiosek. 
Wszystko zależy od lokalnych dóbr i ludzi którzy umieją korzystać z konkretnej 
wiedzy oraz doświadczeń. W podobny sposób funkcjonuje tysiące „wiosek” w całej 
Europie. Większość ich inicjatyw jest wspierana przez europejskie fundusze.

Wzorowym przykładem Inteligentnej Wsi jest Sołectwo Piaseczna Górka z Miastem 
i Gminą Morawica (województwo świętokrzyskie). Sołtyska Piasecznej Górki Pani 
Alicja Jamorska-Kurek, która właśnie co została ogłoszona przez Krajowe 
Stowarzyszenie Sołtysów  - Sołtysem Roku 2020, w ramach koncepcji Smart 
Villages zrealizowała: ogród deszczowy jako przeciwdziałanie lokalnym 
podtopieniom, bibliotekę plenerową w budce telefonicznej jako propagowanie 
czytelnictwa i idei bookcrossingu, ścieżkę questingową „Od starożytności do 
współczesności – Piaseczna Górka” jako nowoczesną formę edukacyjną, 
autonomiczne lampy solarne jako niezależne źródło oświetlania infrastruktury 
społecznej, profil na facebooku „Mieszkańcy PG” jako nowoczesną tablicę 
informacyjną oraz propagowanie lokalnych inicjatyw poprzez stronę 
Stowarzyszenia Mieszkańców Piaseczne Górki „Z Górki”.

Więcej informacji na temat koncepcji Smart Villages - Inteligentnych Wsi i sposobu 
ich wdrażania w najbliższym okresie, znajdziecie w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa 
Działania "Kraina Rawki".

SMART VILLAGE
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Realizujemy działania na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego, 
wspomagamy rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez 
wspieranie oddolnych inicjatyw mieszkańców. W ramach działania 
„Granty Krainy Rawki” w 2021 roku dofinansowaliśmy 72 projekty na 
łączną kwotę 228 700,00 zł. Dzięki naszemu wsparciu udało się 
przeprowadzić inicjatywy związane z: wyposażeniem świetlic, rozwojem 
miejsc rekreacji i integracji, renowacją zabytków oraz przydrożnych 
kapliczek i krzyży, organizacją wydarzeń kulturalnych i integracyjnych 
oraz promocją obszaru. Od 2010 roku dofinansowaliśmy 555 
operacji, a kwota przyznanych środków wynosi ponad 1,5 miliona 
złotych!   

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ
LGD "KRAINA RAWKI" W 2021 R.
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Ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 
przeprowadziliśmy 5 naborów na projekty grantowe oraz 2 nabory 
otwarte mające na celu rozwój przedsiębiorczości. Premie na podjęcie 
działalności gospodarczej przyznano dla 4 osób a dofinansowanie na 
rozwój działalności otrzymała 1 firma. W ramach naborów na projekty 
grantowe  dofinansowanie przyznano dla 30 zadań na łączną kwotę 
989 425,00 zł. Zadania grantowe będą miały na celu rozwój infrastruktury 
kulturalnej, integracyjnej i rekreacyjnej, wzmacnianie kapitału 
społecznego oraz promocję obszaru.

Coraz bardziej zbliżamy się do zakończenia  realizacji Lokalnej Strategii 
Rozwoju. W tym roku Zarząd LGD „Kraina Rawki” podpisał 20 umów 
z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za 712 880,00 zł 
w ramach 4 projektów grantowych.  

Udało nam się zakończyć i rozliczyć 3 projekty grantowe w ramach, 
których zostały zrealizowane zadania grantowe polegające na stworzeniu 
lokalnych muzeów, zakupie wyposażenia, budowie placów zabaw i siłowni 
zewnętrznych oraz  modernizacji  świetlic wiejskich.  

\



Co planujemy w kolejnym roku?

W ramach wydłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2014 -2020 zwiększono budżet dzia łania LEADER i  dzięki temu 
w I kwartale 2022 roku ogłosimy kolejne konkursy.

W ramach operacji własnej pt. „Aktywna i pełna pasji Kraina Rawki - 
organizacja warsztatów" zwiększymy ilość działań aktywizujących 
i integrujących mieszkańców obszaru LGD. Wspólnie z sąsiednim LGD 
„Gniazdo” będziemy realizować projekt współpracy pt. „Bocian Biały 
w krajobrazie polskiej wsi”, w ramach którego naprawimy i zbudujemy 
nowe gniazda bocianie, zorganizujemy wyjazd studyjny do Wioski 
Bocianiej w Niedźwiedzicach oraz wydamy publikację edukacyjną nt. 
bociana białego. Jak co roku zrealizujemy 2 nabory w ramach działania 
„Granty Krainy Rawki” finansowanego ze środków własnych naszego 
stowarzyszenia.

Zapraszamy na naszą stronę i profil na Facebooku, gdzie będziecie mogli 
Państwo zobaczyć co w Krainie Rawki słychać: www.krainarawki.eu, 
www.facebook.com/krainarawki  

\
Niec� nadcho�ząc� 

Now� Ro� 2022 

bę�zi� �ase� spokoj�,

  real�acj� �obistyc� � zawodowyc� zamie�eń 

or� spełnionyc� ma�eń

ży�� LGD "Krain� Rawk�"
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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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