Podsumowanie działań
Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” w 2021 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.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” zostało powołane do życia 10 marca 2006
roku. Od tego czasu nieustannie aktywizujemy społeczności lokalne do wspólnego działania na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych
w ramach osi LEADER. W tym roku świętowaliśmy 15–lecie naszej działalności. Śmiało można
stwierdzić, że rok 2021, pomimo trwającej pandemii, był dla nas rokiem owocnym. Udało nam się
zrealizować wiele działań: warsztaty, szkolenia, spotkania i nabory wniosków.
W ramach realizowanej Lokalnej Strategii Rozwoju w połowie lutego 2021 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. Warsztat poprowadziła Dyrektor biura LGD „Kraina
Rawki” Pani Marta Dudek. Spotkanie odbyło się z zachowaniem reżimu sanitarnego i wzięło w nim
udział 8 osób, byli to członkowie i przedstawiciele organów LGD, kierownik biura LGD „Gniazdo”,
przedstawiciele lokalnych organizacji pozarządowych oraz beneficjenci działań LGD „Kraina Rawki”.
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.

Dnia 22 czerwca 2021 r w Domu Ludowym w Bukowcu, gm. Żelechlinek odbyło się Walne Zebranie
Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Kraina Rawki". Na wstępie wójt gminy Żelechlinek
- Pan Bogdan Kaczmarek opowiedział o historii powstania Domu Ludowego w Bukowcu oraz o historii
i symbolice herbu gminy Żelechlinek. Podczas dalszej części Zebrania przyjęto protokół
z poprzedniego Walnego Zebrania, zatwierdzono sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu oraz
zadań za rok 2020 oraz zatwierdzono sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Następnie zostały podjęte
następujące uchwały: uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego za 2020 rok, uchwała
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia, uchwała w sprawie zatwierdzenia
Raportu z monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki”
w 2020 roku, uchwała w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Naboru Wniosków w ramach działania

„Granty Krainy Rawki” oraz uchwała w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Funkcjonowania
Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”.

Jak co roku zorganizowaliśmy dwa nabory 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 2021 roku złożono 99 wniosków
na łączną kwotę 403 570,00 zł, z czego dofinansowanie przyznano na 72 operacje –
228 700,00 zł. Zakres realizowanych operacji dotyczył przede wszystkim organizacji imprez
kulturalnych i integracyjnych, zakupu wyposażenia do miejsc rekreacji i integracji, renowacji kapliczek
oraz promocji obszaru. Od 2010 roku dofinansowaliśmy 555 operacji, a kwota przyznanych środków
wynosi ponad 1,5 miliona złotych.

W maju przeprowadziliśmy 2 edycję konkursu pt. „Najpiękniej Umajone”. Konkurs miał na celu
aktywizację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”, prezentację przyozdobionych przydrożnych
i przydomowych kapliczek oraz krzyży z okazji majowych nabożeństw, kultywowanie tradycji przez
mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki” oraz inwentaryzację zasobów obszaru LGD „Kraina Rawki”.
Konkurs wygrał krzyż w miejscowości Brzozówka (Gmina Cielądz), II miejsce otrzymała kapliczka
z Rylska Dużego (Gmina Regnów), a III miejsce kapliczka mieszcząca się w miejscowości Sokule (Gmina
Wiskitki). Wręczyliśmy również 8 wyróżnień dla kapliczek i krzyży leżących na terenie gmin
członkowskich.

W czerwcu przeprowadziliśmy Konkurs Wiedzy o Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Kraina
Rawki” z okazji obchodzonej 15 rocznicy istnienia LGD. Konkurs składał się z 9 pytań zamkniętych
dotyczących LGD „Kraina Rawki”. Na 15 zgłoszeń, aż 9 zdobyło maksymalną ilość punktów. Do 3 osób,
które najszybciej udzieliły poprawnych odpowiedzi na wszystkie pytania powędrowały nagrody w
postaci gadżetów LGD „Kraina Rawki”.

W ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju w 2021 r. Zarząd LGD „Kraina Rawki” podpisał 20 umów
z Grantobiorcami na realizację zadań grantowych za 712 880,00 zł w ramach 4 projektów grantowych.

W dniu 25 października 2021 r., w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Zarząd
Stowarzyszenia podpisał umowę o przyznanie pomocy w ramach projektu współpracy pt. „Bocian Biały
w krajobrazie polskiej wsi”. 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.

W 2021 roku przeprowadziliśmy 5 naborów 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 (2 nabory)
Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, kulturalnej,
przedsięwzięcie: 1.1.3 Stworzenie ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji
dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+.
Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych, przedsięwzięcie:
3.1.6 Realizacja operacji mających na celu promocję obszaru.

Nabory grantowe 1/2021/G oraz 2/2021/G zostały przeprowadzone w dniach 18.12.2020 r. 08.01.2021 r. Łącznie zostało złożonych 12 wniosków. Do dofinansowania zostało wybranych 12 zadań.
W ramach naboru nr 1/2021/G (rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych)
zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano 221 669,00 zł, w ramach naboru nr 2/2021/G
(realizacja operacji mających na celu promocję obszaru) zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie
przyznano 140 709,00 zł. Nabory grantowe 3/2021/G, 4/2021/G oraz 5/2021/G zostały
przeprowadzone w dniach 23.06.2021 r. – 14.07.2021 r. Łącznie zostało złożonych 21 wniosków.
Dofinansowanie otrzyma 18 zadań. W ramach naboru nr 3/2021/G (rozwój ogólnodostępnych miejsc
kulturalno-integracyjnych) zostało wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano 259 000,00 zł,
w ramach naboru nr 4/2021/G (rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych)
zostało wybranych 7 wniosków (jeden wniosek nie zmieścił się w limicie środków dla naboru), którym
łącznie przyznano 222 756,00 zł., natomiast w ramach naboru 5/2021/G (stworzenie ofert spędzania
wolnego czasu i podnoszenia kompetencji dla osób do 25 roku życia i osób w wieku 50+) zostało
wybranych 6 wniosków, którym łącznie przyznano 145 291,00 zł. Zadania grantowe zostaną
zrealizowane przez organizacje pozarządowe działające na obszarze LGD „Kraina Rawki”, parafie
i jednostki samorządu terytorialnego.
Zostały również przeprowadzone dwa 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.
Nabory otwarte zostały przeprowadzone w dniach: 23.06.2021 r. – 14.07.2021 r. W ramach naborów
zostało złożonych 8 wniosków, z czego dofinansowanie otrzyma 5 z nich. W ramach naboru nr 1/2021
(podejmowanie działalności gospodarczej) zostały wybrane 4 wnioski na które przyznano 280 000,00
zł, w ramach naboru 2/2021 (rozwijanie działalności gospodarczej) zostały wybrane 4 wnioski, z czego
w limicie środków zmieścił się tylko 1 wniosek z kwotą 219 055,00 zł.

W dniu 6 września 2021 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” złożyło wniosek
o przyznanie pomocy na realizację operacji własnej nr 1/2021/OW/1 pn. „Aktywna i pełna pasji Kraina
Rawki - organizacja warsztatów”. Celem operacji jest zwiększenie aktywności i integracji mieszkańców
obszaru LGD „Kraina Rawki” poprzez organizację cyklu warsztatów rozwijających ich pasje. Przyznana
kwota pomocy na operację 45 000,00 zł.
W roku 2021 udało nam się rozliczyć i zakończyć 3 projekty grantowe: „Stworzenie obiektów
pełniących funkcję lokalnych muzeów”, „Rozwój ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci
i dorosłych na obszarze LGD „Kraina Rawki”” oraz „Rozwój ogólnodostępnych miejsc kulturalnointegracyjnych na terenie działania LGD "Kraina Rawki"”. W ramach projektów zostały zrealizowane
zadania takie jak stworzenie lokalnych muzeów, zakup wyposażenia, remonty świetlic wiejskich,
budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych.

Organizacja i uczestnictwo w wyjazdach studyjnych i wydarzeniach
W ramach projektu "Owoce Pamięci" w miejscowości Stara Rossocha przy siedzibie LGD
„Kraina Rawki” powstał sad z tradycyjnymi odmianami drzew owocowych. „Owoce pamięci” to projekt
zainicjowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II,
który realizowany jest przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego. Od początku
trwania projektu tzn. od 2020 roku na terenie województwa łódzkiego posadzono prawie 3000 drzew
w 60 sadach. Dodatkowo we współpracy z ZPKWŁ zorganizowaliśmy szkolenie sadownicze na temat
tradycyjnych odmian drzew owocowych. Szkolenie odbyło się w Pasiece Nowicki w gminie Żelechlinek.

22 maja 2021 r. byliśmy na wyjeździe studyjnym w Parku Etnograficznym w Tokarni na Świętokrzyskim
Festiwalu Smaków. To największy w regionie kiermasz potraw i produktów regionalnych. Poznaliśmy
dobre praktyki w promocji produktów lokalnych i zobaczyliśmy jak działają koła gospodyń wiejskich
w województwie świętokrzyskim. W wyjeździe studyjnym wzięło udział 28 przedstawicieli obszaru LGD
"Kraina Rawki" - członkinie kół gospodyń wiejskich, członkowie organizacji pozarządowych, liderzy
wiosek tematycznych, przedsiębiorcy i właściciele gospodarstw rolnych.

W maju wydaliśmy publikację poświęconą twórczości literackiej jednej z mieszkanek naszego obszaru
- Pani Marii Jolanty Hein. Pani Maria od lat angażuje się w artystyczny rozwój naszego obszaru.
W tomiku pt. „Szukając wiatru w polu…” znajdują się piękne wiersze o starych, przydrożnych
kapliczkach, krzyżach ustawionych na rozstajach dróg i tradycji śpiewania majówek, ozdobione
rysunkami naszej młodej wolontariuszki Wiktorii Matysiak.

Po rocznej przerwie, zorganizowaliśmy spływ kajakowy połączony z akcją sprzątania rzeki Rawki
na trasie Rawa Mazowiecka - Żydomice. W ramach akcji sprzątania zebraliśmy trzy 240-litrowe worki
śmieci! Spływ odbył się w ramach zadania publicznego pn. „Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę”
współfinansowanego ze środków Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka.

W dniach 17-19 września 2021 r., członkowie Stowarzyszenia LGD „Kraina Rawki” wzięli udział
w wyjeździe studyjnym "Mazurskie inspiracje". Wizytę studyjną rozpoczęliśmy od spotkania
z przedstawicielami LGD "Mazurskie Morze", Poznaliśmy dobre praktyki w zakresie rozwijania
przedsiębiorczości poprzez inwestycje w infrastrukturę turystyczną. Odwiedziliśmy plażę w Orzyszu
oraz restaurację Toscana. Drugiego dnia zwiedziliśmy: Gierłoż, gdzie w samym sercu Mazur znajdują
się porośnięte lasem ruiny kwatery głównej Adolfa Hitlera, Sanktuarium Matki Boskiej Świętolipskiej,
w którym wysłuchaliśmy koncertu organowego oraz Zamek Biskupów Warmińskich w Reszlu.
Ostatniego dnia wyjazdu przeżyliśmy napad Galindów i zwiedziliśmy tajemniczą osadę Galindów
(Galindie) oraz odbyliśmy rejs statkiem z Mikołajek do Rucianego-Nidy.

W październiku w Ogrodzie Różanym na Zarzeczu odbyło się pierwsze „Różobranie”.
W warsztatach wzięło udział 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. 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".

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. 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 i formy wsparcia) oraz koncepcjami Smart Village.

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/lsr/biuletyninformacyjny/.

Planowane działania
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.
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.

Dziękujemy i zapraszamy do współpracy w 2022 roku.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
biuro@krainarawki.eu
www.krainarawki.eu

