
 

 

 

 

 

 

Podsumowanie działań  

Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2019 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 2019 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 

pracownicy biura LGD, członkowie Zarządu i Rady LGD, członkowie LGD, przedstawiciel Urzędu 

Marszałkowskiego - Zastępca Dyrektora Departamentu Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich Pan 

Włodzimierz Wojtaszek, przedstawiciel Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach  

o. Rawa Mazowiecka, przedstawiciel Izby Rolniczej Woj. Łódzkiego, przedstawiciele sąsiednich LGD - 

Lokalna Grupa Działania „Gniazdo” oraz Stowarzyszenie LGD Ziemia Chełmońskiego”. 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. 

Jak co roku, zrealizowaliśmy dwa nabory wniosków 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 2019 roku złożono łącznie 

118 wniosków na kwotę 467 894,36 zł, z czego dofinansowanie przyznano na 58 operacje –  

201 450,00 zł. Zakres realizowanych operacji dotyczył przede wszystkim organizacji imprez 

kulturalnych i integracyjnych oraz zakupu wyposażenia dla świetlic wiejskich. Od 2010 roku wsparliśmy 

500 projektów na łączną kwotę pomocy 1 280 450,00 zł. 

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w styczniu 2019 r. Zarząd LGD „Kraina  Rawki” 

podpisał 15 umów z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za ponad 550 tys. zł w ramach 

trzech projektów grantowych.  

W 2019 roku przeprowadziliśmy 4 nabory na projekty grantowe w następujących zakresach 

tematycznych: 

 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, 

kulturalnej,  przedsięwzięcie: 1.1.1 Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalno-

integracyjnych. 

 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: 3.1.5 Tworzenie obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów. 

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

3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru. 

Zostały również przeprowadzone nabory otwarte w zakresach tematycznych: 

 Podejmowanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie 2.1.1: Organizacja doradztwa 

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

działalności gospodarczej. 



 Rozwijanie działalności gospodarczej, przedsięwzięcie 2.1.2: Organizacja doradztwa 

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

działalności gospodarczej. 

 Rozwijanie 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. 

 Zachowanie dziedzictwa lokalnego, przedsięwzięcie 3.1.4: Realizacja przedsięwzięć mających 

na celu renowację i promocję zabytków. 

Nabory trwały w dniach 27 lipca - 26 sierpnia 2019 r. Łącznie zostało złożonych 20 wniosków  

w naborach grantowych oraz 11 w naborach otwartych. W naborach grantowych do dofinansowania 

zostało wybranych 17 zadań, które zostaną zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające na 

obszarze LGD „Kraina Rawki”, parafię i jednostkę samorządu terytorialnego. W ramach naboru nr 

1/2019/G zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano 248 067 zł, w ramach naboru nr 

2/2019/G zostało wybranych 5 wniosków, którym łącznie przyznano 277 863 zł, w ramach naboru nr 

3/2019/G zostały wybrane 2 wnioski, którym łącznie przyznano 90 000 zł, w ramach naboru nr 

4/2018/G zostały wybrane 3 wnioski, którym łącznie przyznano 53 069 zł. 

W naborach otwartych do dofinansowania zostało wybranych 11 wniosków. W ramach naboru  

nr 1/2019 został wybrany jeden wniosek na który przyznano 70 000 zł, w ramach naboru 2/2019 zostały 

wybrane 4 wnioski, którym łącznie przyznano 272 999 zł, w naborze nr 3/2019 został wybrany jeden 

wniosek, na który przyznano 62 380 zł, w naborze nr 4/2019 został wybrany jeden wniosek, na który 

przyznano 300 000 zł. 

W ramach realizacji projektu „Rowerem i kajakiem przez czystą „Krainę Rawki” został 

zorganizowany spływ kajakowy na trasie Żydomice-Kurzeszyn oraz rajd rowerowy, podczas którego 

uczestnicy aktywnie włączyli się w akcję sprzątania lasów w Gminie Cielądz. Zadanie było 

współfinansowane ze środków Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.  

 

 

 



Projekt KSOW - „Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na obszarach 

wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” 

Projekt realizowany był przez LGD „Kraina Rawki” w partnerstwie z Zespołem Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego i Gminą Kowiesy w ramach Planu Działania Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Plan operacyjny na lata 2018-2019. 

Realizacja operacji "Organizacja spotkań edukacyjnych na temat bioróżnorodności na 

obszarach wiejskich oraz poznanie dobrych praktyk małego przetwórstwa lokalnego” miała na celu 

zwiększenie wiedzy 105 mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” w zakresie bioróżnorodności  

i małego przetwórstwa lokalnego poprzez organizację 2 inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich 

w okresie od 1 września 2019 do 31 października 2019 roku. 

W ramach realizacji projektu w dniach 13-15 września 2019 roku 32 osoby z obszaru 

funkcjonowania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” wzięły udział w wyjeździe 

studyjnym na teren działania Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień”. Wśród uczestników byli 

rolnicy, sadownicy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele kół gospodyń 

wiejskich, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele LGD „Kraina Rawki”.  Celem wizyty studyjnej było 

poznanie dobrych praktyk w prowadzeniu małego przetwórstwa, zwiększenie wiedzy uczestników w 

zakresie certyfikacji produktów lokalnych, legalnej produkcji i sprzedaży oraz promocji produktów 

lokalnych. Podczas wizyt u przedsiębiorców poznaliśmy historię ich działalności, etapy produkcji i jej 

efekty. 

 

 Kolejnym działaniem w projekcie była organizacja spotkań edukacyjno-informacyjnych 

formacyjnych na temat bioróżnorodności “Bioróżnorodność na obszarach wiejskich”.  Spotkanie 

odbyły się w 3 miejscach - 15 października w Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach, 21 

października w świetlicy środowiskowej w Woli Pękoszewskiej oraz 29 października 2019 roku  

w Domu Kultury w Puszczy Mariańskiej. Podczas spotkań uczestnicy dowiedzieli się czym jest 

bioróżnorodność, jakie ma znaczenie dla naszego życia oraz jakie są zagrożenia oraz skutki utraty 

bioróżnorodności. Dodatkowo uczestnicy mogli pozyskać informacje na temat sadów i ogrodów 

tradycyjnych oraz poznać sposoby ochrony bioróżnorodności na terenach wiejskich. Wszystkie trzy 

spotkania poprowadziła Pani Katarzyna Krakowska – Zastępca Dyrektora Zespołu Parków 

Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. 



 

 

W ramach projektu został również wydany biuletyn informacyjny „Różnorodność biologiczna 

na obszarach wiejskich” zawierający podstawowe informacje na temat bioróżnorodności na obszarach 

wiejskich. Biuletyn jest nieodpłatnie dostępny w siedzibie LGD. Elektroniczna wersja biuletynu jest 

dostępna w całości w wersji na stronie LGD. 

 

 

Projekt Współpracy - Kreator Przedsiębiorczości 

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

Rawki” od 2018 roku realizuje z 20 lokalnymi grupami działania z całej Polski. Celem projektu jest 

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 ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” realizuje działania 

związane z Laboratorium Przedsiębiorczości oraz zostało utworzone Lokalne Centrum Wspierania 

Przedsiębiorczości. Głównym działaniem Lokalnego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości jest 

doradztwo udzielane przedsiębiorcom, osobom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej, 

organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność gospodarczą lub działalność odpłatną, bądź 



organizacjom planującym rozpoczęcie działalności gospodarczej. Przez cały okres trwania projektu 

zrealizowaliśmy 141 godzin doradztwa księgowego i prawnego. 

W ramach działania Junior Biznes zostały zrealizowane warsztaty pn. „Szkoła Umiejętności 

Miękkich”, w których wzięło udział 178 osób oraz konkurs „Dostrzegamy - Naprawiamy”, w którym 

udział wzięły 144 osoby. Nagrodą w konkursie był wyjazd na obóz do Międzywodzia, w którym 

uczestniczyło 35 dzieci. W działaniu Przedsiębiorcze dzieci udział wzięło 245 dzieci w wieku od 3 do 6 

lat. 

 W dniach 8-12 lipca 2019 roku odbył się wyjazd studyjny do wiosek tematycznych na Ukrainie. 

W ramach projektu chcieliśmy pokazać mieszkańcom obszaru LGD możliwości w rozwijaniu 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w zakresie turystyki oraz produkcji rękodzieła. Wśród 

uczestników wyjazdu byli przedstawiciele Wiosek i Zagród Tematycznych Krainy Rawki, przedsiębiorcy, 

przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz osoby planujące rozwijać tematyczną turystykę na 

obszarach wiejskich.  

 

W ramach Kreatora Przedsiębiorczości Lokalna Grupa Działania zrealizowała również dwa 

szkolenia pt. “Ochrona danych osobowych w organizacjach pozarządowych” skierowane do organizacji 

pozarządowych w ramach Kreatora Przedsiębiorczości. Szkolenia odbyły się w siedzibie LGD w dniach 

29 listopada oraz 3 grudnia 2019 roku. 

 



Spotkania i warsztaty w Krainie Rawki  

W ramach Lokalnej Strategii Rozwoju udało nam się zorganizować dwie wizyty studyjne do 

wiosek i zagród tematycznych z obszaru działania LGD. 21 września 2019 roku dzieci i dorośli  

z naszego obszaru odwiedzili Zagrodę Edukacyjną „Pasieka Nowicki” w Żelechlinku oraz Zagrodę 

Kwiatkową w Wiosce Różannej Wilkowice. 5 października 2019 roku mieszkańcy naszego obszaru 

odwiedzili Stolarenkę pod Paprocią w Wiosce Mchu i Paproci Wólka Lesiewska oraz Sochową Zagrodę 

w Wiosce Pomidorowej Sierzchowy. Podczas wizyt studyjnych uczestnicy poznali wioski i zagrody 

tematyczne działające na terenie LGD oraz uczestniczyli w warsztatach przygotowanych przez 

przedstawicieli wiosek. 

 

 

 

 

 

7 grudnia w siedzibie LGD odbyło się spotkanie podsumowujące działania LGD w 2019 roku. 

Podczas spotkania Dyrektor Biura LGD „Kraina Rawki” - Pani Marta Dudek przedstawiła prezentację 

wykonanych przez LGD. Następnie swoje działania przedstawili nasi beneficjenci - Pani Małgorzata 

Dudek i Pani Anna Grabarz opowiedziały o projekcie grantowym pn. „Wzbogacenie oferty Wiosek 

Tematycznych Krainy Rawki poprzez organizację warsztatów i szkoleń oraz wzmocnienie kompetencji 

lokalnych liderów” realizowanym przez Stowarzyszenie Oświatowo-Edukacyjno-Wychowawcze SOWA. 

Następnie Pan Mirosław Klimczak zaprezentował działania zrealizowane przez Stowarzyszenie „Albi 

Artheamus” w ramach projektu grantowego pn. „Cuda i dziwy - Tuwim w Krainie Rawki”. Podczas 

spotkania odbyła się również część warsztatowa. Wszyscy goście biorący udział w spotkaniu mieli do 

wyboru 3 warsztaty: „Jak pracować z filcem?”, „Gałganowe laleczki” i „Świąteczne ozdoby”.  



Dnia 12 grudnia 2019 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Białej Rawskiej  odbyło się III 

Świąteczne Spotkanie Seniorów z Krainy Rawki. W spotkaniu i warsztatach uczestniczyli seniorzy  

z gmin: Biała Rawska, Rawa Mazowiecka, Kowiesy oraz Wiskitki. W spotkaniu wzięło udział prawie 40 

osób z grupy defaworyzowanej, określonej w LSR. Spotkanie miało na celu podsumowanie działań LGD 

w 2019 roku i przedstawienie zadań zaplanowanych do realizacji w 2020 roku oraz integrację seniorów 

mieszkających na obszarze LGD. Podczas spotkania uczestnicy przygotowywali wyjątkowe stroiki 

świąteczne. Następnie pracownik biura LGD "Kraina Rawki" Pani Wioletta Jędrasiak przedstawiła 

prezentację o działaniach LGD w 2019 roku. 

W 2019 roku w ramach realizacji planu komunikacji zostały wydane cztery biuletyny „Wieści  

z Krainy Rawki”, które zawierają informacje o najważniejszych wydarzeniach w 2019 roku. Biuletyny 

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

w wersji elektronicznej na stronie LGD. 

Planowane działania  

 W ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje w przyszłym roku uruchomić nabory z 

zakresu: rozwijania miejsc kulturalno-integracyjnych, rozwój miejsc rekreacji, promocji 

obszaru, renowacji i promocji zabytków, budowy infrastruktury turystycznej, rozwijania 

działalności gospodarczej. 

 W 2020 roku będziemy nadal realizować projekt „Kreator Przedsiębiorczości”, planujemy 

wraz z LGD „Gniazdo” naprawiać i tworzyć nowe gniazda bocianie. Jak co roku przeprowadzimy dwa 

nabory wniosków w ramach działania „Granty Krainy Rawki”. Pierwszy nabór rozpocznie się na 

początku 2020 roku. Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich, Sołectwa oraz 

grupy nieformalne działające na terenie gmin członkowskich do składania wniosków. Ogłosimy również 

nabory w ramach realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

Wszystkie informacje dotyczące przyszłych naborów i naszych działań będą odpowiednio wcześniej 

zamieszczane na stronie internetowej LGD „Kraina Rawki” www.krainarawki.eu oraz na profilu LGD 

Kraina Rawki na Facebooku. 

 
 
 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” 
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka 

biuro@krainarawki.eu 
www.krainarawki.eu 

mailto:biuro@krainarawki.eu

