Podsumowanie działań Stowarzyszenia LGD
„Kraina Rawki” w 2017 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” jest organizacją działającą na
terenie gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka,
Regnów, Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.
W maju 2016 r. LGD „Kraina Rawki” rozpoczęła realizację Strategii Rozwoju Lokalnego
Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Celem Stowarzyszenia jest
zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na rzecz poprawy, jakości życia ich mieszkańców.
Budżet na realizację LSR wynosi 7 000 000 zł.
Realizacja działań.
W 2017 roku realizowaliśmy trzy cele główne Lokalnej Strategii Rozwoju - "Kraina Rawki"
mieszkańcami silna, obszar LGD "Kraina Rawki" atrakcyjny dla inwestorów oraz LGD „Kraina
Rawki” turystyczną marką regionu. W ramach tych celów przeprowadziliśmy 5 naborów na
podejmowanie działalności gospodarczej, podejmowanie działalności gospodarczej przez
osoby z grup defaworyzowanych, rozwijanie działalności gospodarczej, rozwijanie
działalności gospodarczej przez osoby z grup defaworyzowanych oraz projekt grantowy
(w ramach zadania naboru konkursowego przeprowadzona będzie budowa
ogólnodostępnych miejsc rekreacji dla dzieci i dorosłych).
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 2017 roku złożono łącznie 102 wnioski na kwotę 402 050,00zł, z czego
dofinansowanie przyznano na 76 operacji – 182 000,00zł. Zakres realizowanych operacji
dotyczył przede wszystkim zakupu sprzętu i wyposażenia dla zespołów sportowych oraz
organizacji imprez kulturalnych i integracyjnych.
W czerwcu, korzystając z dofinansowania Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka,
zorganizowaliśmy III Rajd rowerowo-kajakowy „Sprzątanie Rawki w Krainie Rawki”. Celem
rajdu było sprzątanie rzeki Rawki na odcinku Żydomice-Kurzeszyn oraz trasy rowerowej
Rawa Mazowiecka - Stare Byliny-Boguszyce.
Przed naborami w ramach poddziałania 19.2, w dniach 07-11 sierpnia 2017r.
w każdej z dziewięciu gmin członkowskich LGD „Kraina Rawki” odbyły się spotkania
informacyjne z potencjalnymi beneficjentami chcącymi uzyskać informacje dotyczące
podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej. W ramach realizacji planu komunikacji
zostało przeprowadzonych dziewięć spotkań konsultacyjnych. Spotkaliśmy się
z mieszkańcami wszystkich Gmin, na terenie których działamy. W spotkaniach na temat
podejmowania/rozwijania działalności gospodarczej łącznie wzięło udział 83 uczestników.
Pierwsze nabory rozpoczęły się w sierpniu tego roku. W ramach podejmowania
działalności gospodarczej, w tym przez osoby z grup defaworyzowanych zostało złożonych
26 wniosków, z których 11 zostało wybranych do dofinansowania. Przyznana kwota wsparcia
wyniosła łącznie 800 000,00 zł.
W ramach rozwijania działalności gospodarczej, w tym przez osoby z grup
defaworyzowanych zostały złożone 23 wnioski, z których 10 zostało wybranych
do dofinansowania. Przyznana kwota wsparcia wyniosła łącznie 2 485 486,00 zł.
W dniu 27 września 2017r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach odbyło się spotkanie
informacyjne z potencjalnymi beneficjentami chcącymi uzyskać informacje dotyczące
dofinansowania w ramach projektów grantowych. W spotkaniu uczestniczyło 15 osób.

Nabór wniosków w ramach projektu grantowego rozpoczął się w październiku 2017r.
W naborze zostało złożonych 7 wniosków, z których 6 wybrano do dofinansowania.
Przyznana kwota wsparcia wyniosła łącznie 289 591,00 zł.
W ramach realizacji planu komunikacji zostały wydane cztery biuletyny „Wieści
z Krainy Rawki”, które zawierają informacje o najważniejszych wydarzeniach w 2017 roku.
Biuletyny zostały dostarczone do urzędów gmin oraz były dostępne w biurze LGD, a także
zamieszczone w wersji elektronicznej na stronie LGD.
W grudniu przeprowadziliśmy trzy działania skierowane do grup defaworyzowanych
określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. Pierwsze spotkanie dla osób
w wieku 50+ odbyło się 6 grudnia w Gminnym Domu Kultury w Żelechlinku, w którym wzięło
udział 40 osób ze wszystkich gmin członkowskich. Spotkanie miało na celu podsumowanie
działań LGD oraz integrację mieszkańców obszaru LGD „Kraina Rawki”. Uczestnicy podczas
warsztatu plastycznego wykonali ozdoby świąteczne. Zorganizowaliśmy także dwa warsztaty
z rozwijania umiejętności miękkich dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kowiesach, które
odbyły się w dniach 8 i 13 grudnia. W warsztatach wzięło udział 32 uczniów klasy piątej.
Planowane działania.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” planuje w przyszłym roku
uruchomić nabory z zakresu:







budowy miejsc rekreacji,
budowy infrastruktury turystycznej,
promocji obszaru,
stworzenia ofert spędzania wolnego czasu i podnoszenia kompetencji osób z grup
defaworyzowanych,
budowy nowych lub przebudowy ogólnodostępnych miejsc kulturalno-integracyjnych,
budowy obiektów pełniących funkcję lokalnych muzeów.

W 2018 roku będziemy realizować dwa międzynarodowe projekty współpracy
mające na celu rozwijanie przedsiębiorczości. Projekty będą skierowane do przedszkolaków,
uczniów szkół podstawowych, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. LGD „Kraina
Rawki” planuje zwiększyć ilość działań aktywizujących mieszkańców obszaru LGD,
a w szczególności dla osób z grup defaworyzowanych.
Pierwsze nabory wniosków w ramach Grantów Krainy Rawki rozpoczną się
w styczniu 2018 roku. Zachęcamy stowarzyszenia, fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich,
Sołectwa oraz grupy nieformalne działające na terenie gmin członkowskich do składania
wniosków.
Wszystkie informacje dotyczące przyszłych naborów będą odpowiednio wcześniej
zamieszczane na naszej stronie internetowej oraz na profilu LGD na Facebooku.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki”
Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka
biuro@krainarawki.eu
www.krainarawki.eu

