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Realizacja misji stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju  

LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2021 
 

ze szczególnym uwzględnieniem roku 2021 (resume) 

 

W 2021 R. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI” POMIMO TRWAJĄCEJ 
PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV2 PROWADZIŁA Z ZACHOWANIEM 
WSZYSTKICH WYMOGÓW SANITARNYCH DZIAŁANIA W ZAKRESIE ANIMACJI I AKTYWIZACJI 
OBSZARÓW GMIN OBJĘTYCH LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU, OSIĄGAJĄC WSZYSTKIE 
ZAPLANOWANE WSKAŹNIKI. 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest organizacją 
pozarządową działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz 
rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa 
mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.  

Masza misja to: 

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM DLA RADOMKI" NARZĘDZIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ 
DO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU 
POPRZEZ WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I 
WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I 
HISTORYCZNYCH OBSZARU. 

Realizując idee LEADERA w naszych działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność. 
Skutecznie sięgamy, samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami 
publicznymi i prywatnymi, po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów 
edukacyjnych, kulturowych, związanych z ochroną środowiska i innowacyjnych. 

Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2021 w ramach Poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przeprowadziło 

26 naborów. 

 

 Beneficjenci złożyli łącznie 297 wniosków, z czego wniosków zgodnych  

z LSR-em było 284. W limicie dostępnych środków zmieściło się 173 wniosków. 

 

 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, utworzono 41 
miejsc pracy.  4 osoby to długotrwale bezrobotni, a 6 osób jest w wieku 50+. 
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 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 61 miejsc pracy. 11 osób jest w wieku 

50+. W ramach przedsięwzięcia utrzymano 113,43 miejsc pracy. 
 
 Infrastruktura publiczna powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej i 7 infrastruktury kulturowej. 
 
 W ramach złożonych projektów 33 Rada oceniła jako innowacyjne. 
 

 W ramach złożonych projektów 46 posiadało obszary związane z ochroną środowiska 
i klimatu. 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji podejścia Leader pozyskało 

kolejne wsparcie za efektywne i skuteczne wdrażanie funduszy unijnych. W dniu 12.10.2021 

w Warszawie został podpisany aneks do umowy ramowej na dodatkowe środki unijne.  

Wsparcie w kwocie 711 200,00 euro przeznaczone zostało na przestrzeni IV kwartału 2021 r. 

i I kwartału 2022 na realizację naborów wniosków: 

225 000,00 euro - Premie na utworzenie nowych działalności gospodarczych (50 tyś. zł na 

start) 

404 000,00 euro - Rozwój Infrastruktury Publicznej - wybudowanie, zmodernizowanie lub 

wyposażenie obiektów turystycznych, rekreacyjnych lub kulturowych 

6 000,00 euro - Przygotowanie koncepcji Smart Villages 

76 200,00 euro - koszty działań aktywizujących i bieżących 

Dzięki temu wsparciu łączna wartość działań dla Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich 2014-2020 - otrzymana przez nasze Stowarzyszenie od 2016 roku wyniesie 

ponad 15 milionów złotych 

LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2021  zrealizowało średnio wskaźniki produktu 

Lokalnej Strategii  Rozwoju na poziomie 81,50% 

 

Pozyskane środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 według stanu na 

dzień 31.12.2021 wykorzystano na poziomie 75,72 % 
 

W 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pozyskała 
środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych na łączną kwotę: 153 804,91 zł. 

 
Cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze LGD. 
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W ramach pozyskanych środków zrealizowaliśmy projekty tematyczne: 

 
„Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki”  
„Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach”  
„Rola pszczół w środowisku naturalnym”  
„Dbajmy o powietrze którym oddychamy”  
„Bądźmy eko w Dolinie Radomki”  
„Liderzy społeczności lokalnych”  
„Działalność LGD „Razem dla Radomki” w zakresie aktywizacji i rozwoju obszarów 
wiejskich”  
 

Aktywność Biura LGD     
 

Pracownicy  Biura LGD "Razem dla Radomki" uczestniczyli poza działaniami w ramach 
PROW 2014-2021 w 40 szkoleniach, warsztatach, (spotkaniach stacjonarnych oraz 
webinariach). 
 
W 2021 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki”  uczestniczyli w ramach PROW w 6 
szkoleniach, webinariach, konferencjach także w formie on-line. 
 

W 2021 roku pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki”  udzielili 173 konsultacje w trybie 

stacjonarnym i on-line.  

 

Działania aktywizacyjne LGD Razem dla Radomki zrealizowane w 2021 roku 

 

W 2021 roku pracownicy  LGD „Razem dla Radomki”  przeprowadzili 9 spotkań 
informacyjnych, szkoleń/warsztatów związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2014-2021 przeszkolili 102 osoby. 

 

LGD „Razem dla Radomki” w 2021 roku było organizatorem lub współorganizatorem 10 
wydarzeń promujących lokalnych przedsiębiorców, wytwórców, lokalny folklor oraz lokalne 
stowarzyszenia. 

 

W 2021 roku opracowaliśmy 7 publikacji,  wydawnictw (łącznie 22 200 szt.) i 8 filmów. 

W 2021 roku opracowaliśmy i opublikowaliśmy 5 biuletynów informacyjnych. 
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W 2021 roku prowadziliśmy i aktualizowaliśmy 6 stron internetowych 
(www.razemdlaradomki.pl, www.wdolinieradomki.pl, www.innowacyjnaradomka.pl, 
www.mazowieckasieclgd.eu, www.elearning-szkolenia.eu, 

 

W 2021 roku prowadziliśmy 2 portale społecznościowe na portalu facebook.com. Jeden z 
nich to portal główny https://www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki/ na którym 
zamieszczane są bieżące informacje związane z wdrażaniem LSR, oraz drugi związany z 
promocją produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej - 
https://www.facebook.com/PaprykaPrzytycka/,. Obydwa portale na bieżąco "śledzi" około 
1100 osób 

 

W 2021 roku prowadziliśmy serwis filmowy na portalu youtube.com pod 
adresem:www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki, na którym udostępnione filmy 
obejrzało ponad 519 767 razy. 

 

W 2021 roku na temat działań LGD Razem dla Radomki opublikowano w prasie regionalnej i 

lokalnej 3 artykuły prasowe, oraz 4 wywiady radiowe. 

 

W 2021 roku przeprowadziliśmy 4 konkursy – naborów wniosków w ramach Programu 
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  

 

W 2021 roku przeprowadzimy dodatkowo 6 konkursów, m.in. Na inicjatywę ekologiczną, Na 
najlepsze miody z Twojej zagrody,  Aktywne NGO, konkurs na  najlepsze dania z papryką, na  
najlepsze dania i potrawy lokalne. 

 

W 2021 roku przeprowadziliśmy 7 warsztatów kulinarnych. 

 

LGD zorganizowało poza działaniami w ramach PROW 2014-2020 - 36  szkoleń i warsztatów, 
zajęć edukacyjnych, prelekcji – w ramach projektów które otrzymały dofinansowanie 
zewnętrzne na ich realizację, które zostały skierowane do przedsiębiorców, aktywnych 
liderów i organizacji pozarządowych, seniorów oraz do dziecięcych i młodzieżowych klubów 
wolontariackich. Wzięło w nich udział 1 214 osób. 

 

W 2021 roku LGD „Razem dla Radomki” gościło na obszarze objętym  LSR 2 wizyty studyjne. 

http://www.razemdlaradomki.pl/
http://www.wdolinieradomki.pl/
http://www.innowacyjnaradomka.pl/
http://www.mazowieckasieclgd.eu/
http://www.elearning-szkolenia.eu/
http://www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki
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W 2021 roku Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

aktualizowana została czterokrotnie. 

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego 

W 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pozyskała 
środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych na łączną kwotę: 153 804,91 zł. 

 

W 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przeznaczyła 
środki na realizację 13 zadań grantowych na łączną kwotę: 148 182,00 zł. 

W 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przeznaczyła 
dodatkowe środki finansowe na wybór 15 projektów – start-upów na inicjatywy turystyczne 
i kulturalne na łączną kwotę 90 000,00 zł  

 

LGD Razem dla Radomki nagradza aktywnych  

W 2021 roku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeznaczyło 26 080,00 zł na nagrody i 

wyróżnienia za aktywne działania i postawy dla organizacji pozarządowych, 

przedsiębiorców, młodzieży, pszczelarzy i mieszkańców obszaru LGD. 

Aktywnie pracowały ciała statutowe Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 

Radomki 

- Walne Zebranie Członków odbyło się jeden raz podejmując 23 uchwały; 

- Komisja Rewizyjna zbierała się 4 razy podejmując 7 uchwał; 

- Zarząd odbył 8 posiedzeń podejmując 43 uchwały; 

- Rada Stowarzyszenia odbyła 2 posiedzenia, na których Radni łącznie ocenili 36 wniosków, 

oraz podjęli 41 uchwał; 

 

W pełni zrealizowano Plan Komunikacji na rok 2021. 

 

Rozdział 1. „Razem dla Radomki” jako organizacja. 

1.1. Charakterystyka LGD „Razem dla Radomki” 

1.1.1 Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 
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Nazwa: „Razem dla Radomki”, 
Status prawny: stowarzyszenie 
Data rejestracji w Sądzie Rejestrowym: 15.12.2008r. 
KRS: 0000319441, NIP: 796-28-60-152, REGON: 141670398, NR ARIMR: 063014250 

Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Janiszew, Gmina Zakrzew, województwo mazowieckie. 

Zasady funkcjonowania LGD 

LGD „Razem dla Radomki” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.03.2007 r. o wspieraniu 
rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (Dz. U., Nr 64, poz. 427 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o 
stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia 20.02.2015r. o rozwoju 
lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r. poz. 378) oraz Statutu LGD. 

Umowa ramowa dotycząca „Warunków i sposobu realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana została w dniu 17 maja 
2006. 

1.1.2 Obszar 

Terenem działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) jest od 2008 roku obszar 6 
gmin leżących w zlewni rzeki Radomki. Gminy te wchodzą w skład dwóch powiatów tj. powiatu 
radomskiego (Jedlińsk, Przytyk, Wolanów, Zakrzew) i powiatu przysuskiego (Przysucha, Wieniawa). W 
skład gmin wchodzi 157 wsi i 197 wiejskich miejscowości. Obszar LGD usytuowany jest w południowo - 
zachodniej części województwa mazowieckiego. Obszar LGD znajduje się pod silnym wpływem miasta 
Radomia. Pod względem administracyjnym wszystkie gminy analizowanego obszaru są gminami 
wiejskimi, z wyjątkiem gminy Przysucha, która jest gminą miejsko-wiejską. Obszar LGD jest spójny 
przestrzennie, znajduje się w jednym obrysie geograficznym. Granica obszaru LGD przebiega według 
granic administracyjnych gmin. Łącznie zajmują obszar 737 km2 (73 718 ha). 

W pierwszym półroczu 2021 roku (stan na 30.VI) liczba mieszkańców wyniosła 61 028 osób. Pod 
względem liczby mieszkańców dominuje Gmina Jedlińsk, następnie Gmina Zakrzew i Gmina i Miasto 
Przysucha. Pozostałe gminy liczą mniej niż 10 tyś mieszkańców. Sytuacja w stosunku do roku 2021 nie 
uległa zmianie. Tendencja ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku ubiegłego. 

Tabela: Liczba mieszkańców obszaru stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.  

JEDNOSTKA 
TERYTORIALNA 

I 
półro
cze 

2021 

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

GMINA JEDLIŃSK 14 600 14 626 14 529 14 507 14 423 14 294 14 219 14 163 14 106 14 064 

GMINA PRZYTYK 7 275 7 290 7 307 7 285 7 304 7 307 7 321 7 329 7 313 7 325 

GMINA I 
MIASTO 

PRZYSUCHA 11 652 11 695 11 847 11 920 12 027 12 107 12 176 12 257 12 209 12 443 
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GMINA WOLANÓW 8 880 8 894 8 858 8 847 8 848 8 829 8 790 8 755 8 666 8 631 

GMINA WIENIAWA 5 236 5 256 5 287 5 294 5 342 5 377 5 404 5 437 5 470 5 479 

GMINA ZAKRZEW 13 385 13 308 13 125 13 003 12 875 12 797 12 697 12 597 12 434 12 317 

RAZEM 61 028 61 069 60 953 60 856 60 819 60 711 60 607 60 535 60 198 60 259 

Źródło: GUS 

1.2. Monitoring w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”. 

Celem Lokalnej Strategii Rozwoju jest aktywizacja lokalnej społeczności, tak by w jak 
największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny obszaru objętego jej zasięgiem. Dlatego proces 
monitoringu i ewaluacji uwzględnia szeroki udział społeczności lokalnej. Mieszkańcy w sposób 
bezpośredni (osobiście: konsultacje w Biurze LGD, na stoisku informacyjno – promocyjnym LGD, 
uczestnicząc w gminnych spotkaniach informacyjnych), pośredni (badania ankietowe tradycyjne i on-
line, wywiady telefoniczne) uczestniczą w tych procesach. 

Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i 
jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji Strategii w aspekcie finansowym i 
rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat skuteczności i wydajności 
prowadzonych działań. To swoista wewnętrzna samokontrola, dzięki której LGD może podjąć działania 
interwencyjne w przypadku wystąpienia rozbieżności lub wystąpienia ryzyka niepowodzeń w realizacji 
LSR.  

Głównymi obszarami podlegającymi procesom monitorowania są:  funkcjonowanie LGD jako 
stowarzyszenia i podmiotu wdrażającego podejście Leader – ocena prac: Walnego Zebrania Członków, 
Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Biura LGD: doradztwo, aktywizacja, wykonanie planu komunikacji, 

 wdrażanie LSR na obszarze 6 gmin w tym:.  

 bieżące zapisy Strategia dot.: oceny diagnozy i analizy SWOT, realizacja celów, przedsięwzięć i 
wskaźników, realizacja projektów współpracy, przebieg konkursów, ocena procedury wyboru operacji, 
realizacja budżetu, 

 realizacja operacji z uwzględnieniem obszarów i grup priorytetowych dla danego obszaru (projekty 
innowacyjne, grupy defaworyzwane, skala realizacji wskaźników zatrudnienia i przedsiębiorczości, 
projekty współpracy). 

 

Rozdział 2. Członkowie i działalność organów stowarzyszenia „Razem 
dla Radomki”. 

2.1. Członkowie LGD Razem dla Radomki 

LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 
jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych mającym na celu 
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działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Członkostwo w LGD dzieli się na zwyczajne i 
wspierające. Wykaz członków dla poszczególnych sektorów:  

Tabela: Członkowie LGD z podziałem na przynależność sektorową 

Nazwa 
sektora 
 
 
 
 

Rok 2009 Rok 2019 Rok 2020 Rok 2021 

Liczba 
członków 

% udział 
w 
składzie 
członkó
w LGD 

Liczba 
członków 

Liczba 
członków 

Liczba 
członków 

% udział w 
składzie 
członków 
LGD 

Liczba 
członków 

% udział w 
składzie 
członków 
LGD 

Sektor publiczny 

Gminy: Jedlińsk, 

Przytyk, 

Przysucha, 

Wolanów, 

Wieniawa, 

Zakrzew 

6 podmiotów 
 

10,53 
 

6 podmiotów 
 

7,32 6 podmiotów 
 

8,82 6 podmiotów 
 

8,96 

Sektor społeczny 3 podmioty 5,26 6 podmiotów 
 

8,54 7 podmiotów 
 

10,29 7 podmiotów 
 

10,45 

Sektor 
gospodarczy 

3 podmioty 5,26 10 
podmiotów 

12,20 9 podmiotów 
 

13,24 11 podmiotów 
 

16,42 

Mieszkańcy 45 osób 78,95 56 osób 71,95 46 osób 67,65 43 osoby 64,18 

RAZEM 57 100% 78 
 

100% 68 100% 67 100% 

 

Ogółem stan Członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2021 r. wyniósł 67 podmiotów. W 2021 r.  
złożono 5 deklaracji członkowskich o przystąpienie do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". W 2021 
roku Zarząd LGD nie odmówił nikomu przystąpienia do Stowarzyszenia. 

2.2. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków. Walne Zebranie Członków odbywa 
się przynajmniej jeden raz w roku. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą wszystkie 
sprawy nie zastrzeżone Statutem do kompetencji innych władz Stowarzyszenia. 

W 2021 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków zwołane z inicjatywy Zarządu: 

 w dniu 11 czerwca 2021 roku w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. W 
zebraniu uczestniczyło 29 Członków Stowarzyszenia. Podjęto 23 uchwały. Przyjęto sprawozdanie z 
działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady stowarzyszenia za 2020 rok, oraz udzielono Zarządowi 
absolutorium. Ponadto w związku z końcem III kadencji wybrano władze na kolejną IV czteroletnią 
kadencję na lata 2021-2024.  
 
2.3. Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" 
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Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzi 7 osób wybieranych 
przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i 
pozostałych członków Zarządu. Skład Zarządu ulegał zmianie w ciągu 2021 roku jednokrotnie. Na WZC 
przyjęto nowy skład Zarządu na IV kadencję: W związku z powyższym skład Zarządu w 2021 roku 
przedstawiał się jak poniżej. 
 
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pełnią swoje 
funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 
 
Tabela: Skład Zarządu LGD na dzień 10.06.2021 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Cezary Adam Nowek Prezes 

2. Wojciech Wrzecion Wiceprezes 

3. Marianna Biesiadecka Wiceprezes 

4. Danuta Dziesińska Członek 

5. Anna Kwiecień Członek 

6. Jerzy Kwasniewski Członek 

 
Tabela: Skład Zarządu LGD na dzień 11.06.2021 r. do nadal: 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Cezary Adam Nowek Prezes 

2. Wojciech Wrzecion Wiceprezes 

3. Marianna Biesiadecka Wiceprezes 

4. Danuta Dziesińska Członek 

5. Anna Kwiecień Skarbnik 

6. Jerzy Kwasniewski Sekretarz 

7. Agnieszka Gryzek Członek 

 
 Posiedzenia Zarządu odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 
 
Tabela: Wykaz posiedzeń Zarządu LGD z danymi dotyczącymi frekwencji 

Lp. Termin 
posiedzenia w 
2021 roku 

Liczba obecnych 
Członków Zarządu 

Liczba podjętych 
uchwał 

1. 23 lutego  4 2 

2. 24 marca  6 10 

3. 26 kwietnia 4 8 

4. 28 maja 6 2 

5. 11 czerwca 6 4 

6. 22 lipca 5 6 

7. 11 października 5 2 

8. 09 listopada 6 9 

 

W 2021 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu, po dwa w siedzibie LGD, po jednym w gminach:, 

Przysucha i Zakrzew, oraz po dwa w gminach: Wieniawa, Przytyk. 
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 w dniu 23 lutego 2021 roku w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie gmina 
Przytyk. Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:  

Uchwała  202/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania 
z dnia 23 lutego 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu  LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2020 rok, oraz 
wykonania wskaźników na lata 2016-2020 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla 
Radomki”. 
 
Uchwała  203/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania 
z dnia 23 lutego 2021 r. 

w  sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 
Działania. 
 

 w dniu 24 marca 2021 roku w Biurze w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 10 uchwał:  

Uchwała  204/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020 r. 
 
Uchwała  205/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2020 do 
31.12.2020 r.” z działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. 
 
Uchwała  206/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020. 
 
Uchwała  207/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie w  sprawie przyznanych premii za 2020 rok dla pracowników Stowarzyszenia o nazwie 
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
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Uchwała  208/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie przyznanej premii za 2020 rok dla Kierownika Biura Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  209/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  210/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  211/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  212/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Cezarego Adama Nowek na stanowisku Kierownika Biura  w 
Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  213/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 24 marca 2021 r. 
w  sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 
Działania. 
 

 w dniu 26 kwietnia 2021 roku w Bibliotece w Wieniawie. Na posiedzeniu podjęto  8 uchwał:  
 
Uchwała  214/III/2021 
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Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 – 31.03.2021 r. 

Uchwała  215/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2021 do 
31.03.2021 r.” 

 
Uchwała  216/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie zmian w przyjętych zasadach  (polityki) prowadzenia rachunkowości przez Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. 
 
Uchwała  217/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 
 
Uchwała  218/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 
 
Uchwała  219/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie zatwierdzenia zmian w standardowej Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach 
poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 
przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD. 
 
Uchwała  220/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
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z dnia 26 kwietnia 2021 r. 
w  sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i kontroli 
grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 
lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020. 
 
Uchwała  221/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 26 kwietnia 2021 r. 

w  sprawie weryfikacji listy członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 
Działania. 

 
 w dniu 28 maja 2021 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:  

 
Uchwała  222/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 28 maja 2021 r. 
w  sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. 
 
Uchwała  223/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 28 maja 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.  
 
 w dniu 11 czerwca 2021 roku Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie gmina 

Przytyk.. Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:  
 
Uchwała  224/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w  sprawie ponownego zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  225/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w  sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 
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Uchwała  226/III/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 
 
Uchwała  1/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 czerwca 2021 r. 
w  sprawie ukonstytuowania się organu statutowego – zarządu - Stowarzyszenia Lokalna Grupa 
Działania „Razem dla Radomki”. 
 

 w dniu 22 lipca 2021 roku w Bibliotece w Wieniawie. Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:  
 
Uchwała  2/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w  sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 
„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 – 30.06.2021 r. 
 
Uchwała  3/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2021 do 
30.06.2021 r.” 
 
Uchwała  4/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w  sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 
Działania. 
 
Uchwała  5/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w  sprawie rozwiązania umowy o pracę z Kierownikiem Biura Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla 
Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  6/IV/2021 
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Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w  sprawie wypłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop. 
 
Uchwała  7/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 22 lipca 2021 r. 
w  sprawie zatrudnienia Pana Cezarego Nowek na stanowisku pełniącego obowiązki  Kierownika Biura 
Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 

 w dniu 11 października 2021 roku w Bibliotece w Przysusze. Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:  
 
Uchwała  8/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 października 2021 r. 
w sprawie zmian w przyjętych zasadach  (polityki) prowadzenia rachunkowości przez stowarzyszenie o 
nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania. 
 
Uchwała  9/IV/2021 
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania 
z dnia 11 października 2021 r. 
w  sprawie weryfikacji listy członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 
Działania. 
 

 w dniu 09 listopada 2021 roku w Bibliotece w Zakrzewie. Na posiedzeniu podjęto 9 uchwał:  
 

Uchwała  10/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2021 – 30.09.2021 r. 

 

Uchwała  11/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego  za okres od 01.01.2021 do 

30.09.2021 r.” 
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Uchwała  12/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa 

Działania. 

 

Uchwała  13/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie premii pracowników Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”. 

 

Uchwała  14/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie przyznanej premii dla Kierownika Biura Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania. 

 

Uchwała  15/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Komunikacji na 2021 rok – realizowanego przez Stowarzyszenie 

„Razem dla Radomki”. 

 

Uchwała  16/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2021 rok – realizowanego przez 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. 

 

Uchwała  17/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie przyjęcia zmian i dokonania aktualizacji w  załączniku nr 2 Harmonogramie planowanych 

naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność. 
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Uchwała  18/IV/2021 

Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” 

Lokalna Grupa Działania 

z dnia 09 listopada 2021 r. 

w  sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 – 

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez Stowarzyszenie o nazwie „Razem 

dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania: 

- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego, kwota alokacji: 233 866,23 euro. 

 
W 2021 roku Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” aktualizowana została 
czterokrotnie: 
 
- Aneksem Nr 14 zawartym w dniu 11.02.2021 roku dotyczącym zmian zapisów w Załączniku nr 5 do 
umowy ramowej „Planie komunikacji”. 
- Aneksem Nr 15 zawartym w dniu 16.03.2021 roku dotyczącym zmian zapisów w umowie ramowej, 
„Harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”. 
- Aneksem Nr 16 zawartym w dniu 03.08.2021 roku dotyczącym zmian zapisów w umowie ramowej, 
„Harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach LSR”, oraz 
„Procedurze wyboru i oceny operacji w ramach LSR”. 
- Aneksem Nr 17 zawartym w dniu 12.10.2021 roku dotyczącym zmian zapisów w umowie ramowej. 
 
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w 2021 roku podjął uchwały 
dotyczące aktualizacji LSR: 

w dniu 26 kwietnia 2021 r. w  sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 

w dniu 26 kwietnia 2021 r. w  sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 

w dniu 26 kwietnia 2021 r. w  sprawie zatwierdzenia zmian w standardowej Procedurze oceny i 

wyboru operacji w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 realizowanych przez 

podmioty inne niż LGD. 

w dniu 26 kwietnia 2021 r. w  sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru oraz 

rozliczania, monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie 

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-

2020. 

w dniu 11 czerwca 2021 r. w  sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju 

na lata 2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 

w dniu 11 czerwca 2021 r. w  sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki. 
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w dniu 09 listopada 2021 r. w  sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Komunikacji na 2021 rok – 

realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. 

w dniu 09 listopada 2021 r. w  sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2021 

rok – realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. 

w dniu 09 listopada 2021 r. w  sprawie przyjęcia zmian i dokonania aktualizacji w  załączniku nr 2 

Harmonogramie planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. 

2.4. Rada Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" 

Do kompetencji Rady należy wybór projektów i operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9 rozporządzenia nr 
1303/2013 które mają być realizowane w ramach LSR,  ustalenie kwoty wsparcia operacji, które mają 
być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego 
kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, 
oraz ustalanie Regulaminu Rady. 
Rada liczy (zgodnie z § 19 ust.1 Statutu) od 12-15 członków. W skład Rady wchodzą osoby wybrane 
przez Walne Zebranie Członków spośród członków reprezentujących partnerów sektora publicznego, 
społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców, przy czym przedstawiciele sektora publicznego w 
liczbie nieprzekraczającej 49% składu Rady. 
 
Członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pełnią swoje 
funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 

 
W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 skład Rady nie ulegał zmianie: 

 
Tabela: Skład Rady LGD „Razem dla Radomki” na dzień 31.12.2021 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Reprezentowany sektor 
 

1. Dariusz Wołczyński Przewodniczący publiczny 

2. Krzysztof Sobczak Wiceprzewodniczący publiczny 

3. Kamil Dziewierz Sekretarz publiczny 

4. Ewa Markowska-Bzducha Członek publiczny 

5. Leszek Margas Członek publiczny 

6. Tomasz Matlakiewicz Członek publiczny 

7. Agnieszka Czubak Członek społeczny 

8. Ryszard Dzik Członek społeczny 

9. Mariusz Jakubczyk Członek gospodarczy 

10. Wojciech Pysiak Członek gospodarczy 

11. Ewa Rogulska Członek społeczny 

12. Grażyna Połczyńska Członek społeczny 

13. Mariola Szerszeń Członek społeczny 

14. Ewa Brzezińska Członek gospodarczy 
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W 2021 roku odbyły się 2 posiedzenia Rady LGD „Razem dla Radomki” w dniu 14 maja 2021 dotyczące 

oceny projektów grantowych złożonych dla działania: Wsparcie inicjatyw lokalnych, w dniu 02 grudnia 

2021 dotyczące oceny wniosków dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. 

 

Tabela: Wykaz posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki”  wraz z danymi dotyczącymi frekwencji. 

Lp. Terminy posiedzeń w 2021 roku Liczba obecnych 

Członków Rady 

1. 14 maja (1 posiedzenie) 8 

2. 02 grudnia (1 posiedzenie) 9 

 

Tematyka posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” w 2021 roku: 

 
 w dniu 14 maja 2021 roku w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. 

Ocena wniosków o powierzenie grantów złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
PROW 2014-2020 dla działania: 
Wsparcie inicjatyw lokalnych, nabór ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 30.03.2021 – 16.04.2021 - 
konkurs 01/2021 
 

 w dniu 02 grudnia 2021 roku w Bibliotece w Zakrzewie. 
Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-
2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa złożonych w ramach konkursu nr 02/2021 
przeprowadzonego przez LGD w dniach 24-09-2021 do 12-10-2021  r. 
 

2.5. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" 

 
Organem kontroli i nadzoru wewnętrznego jest Komisja Rewizyjna. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi 
3 osoby wybierane przez Walne Zebranie Członków. Skład organu ulegał zmianie w ciągu 2021 roku 
jednokrotnie. Na WZC przyjęto nowy skład Komisji Rewizyjnej na IV kadencję: W związku z powyższym 
skład Komisji Rewizyjnej w 2021 roku przedstawiał się jak poniżej. 
 
Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pełnią 
swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. 
 
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: 
Tabela: Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”  do dnia 10.06.2021 r. 

Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Grzegorz Walczak Przewodniczący 

2. Danuta Żuchowska Wiceprzewodnicząca 

3. Krystyna Bielawska Członek 

 
Tabela: Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki”  od dnia 11.06.2021 r. 
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Lp. Imię i nazwisko Funkcja 

1. Danuta Żuchowska Przewodniczący 

2. Monika Senator-
Przychodzień 

Wiceprzewodnicząca 

3. Grzegorz Walczak Członek 

 
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na kwartał lub w razie potrzeby. 
 
Tabela: Wykaz posiedzeń Komisji Rewizyjne LGD „Razem dla Radomki”  z danymi dotyczącymi liczby podjętych 
uchwał 

Lp. Termin 
posiedzenia w 
2021 roku 

Liczba podjętych 
uchwał 

1. 27 kwietnia 4 

2. 11 czerwca 1 

3. 11 sierpnia 1 

4. 15 października 1 

 
 w dniu 27 kwietnia 2021 

 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu 
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za rok 2020 

 przyjęto uchwałę w sprawie sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia 
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za rok 2020.przyjęto uchwałę w sprawie 
przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019 wraz z wnioskiem o 
udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia. 

 sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 
Lokalna Grupa Działania za rok 2020. 

 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem 
dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2021 r. – 31.03.2021 r. 
 

 w dniu 11 czerwca 2021 
 w sprawie ukonstytuowania się organu statutowego – komisji rewizyjnej - Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”. 
  

 w dniu 11 sierpnia 2021 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem 

dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2021 r. – 30.06.2021 r. 
 

 W dniu 28 października 2021 
 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem 

dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2021 r. – 30.09.2021 r. 

Na posiedzeniach Komisji Rewizyjnej obecna była księgowa, która z upoważnienia Prezesa Zarządu 
prezentowała sprawozdania finansowe.  

Sprawozdania finansowe za prezentowane okresy zostały w całości przyjęte i zatwierdzone przez 
Komisję Rewizyjną. 
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2.6. Szkolenia dla członków Rady, członków Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia 

"Razem dla Radomki " 

 Szkolenia dla członków Rady "Razem dla Radomki", oraz członków Stowarzyszenia "Razem dla 

Radomki" 

 

W 2021 roku przeprowadzono 1 szkolenie w dniu: 23.10.2021 ;  z zakresu Lokalna Strategia Rozwoju 

„Razem dla Radomki”– zasady wdrażania strategii (,- LSR,- statut,- regulamin Rady,- kryteria wyboru- 

procedury). Udział wzięło 13 osób. 

 

Szkolenia tematyczne dla przedstawicieli LGD (w tym również członków organów decyzyjnych LGD) , 

prezentacja dobrych praktyk: 

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk w 

tematyce turystycznej, skierowany do osób prowadzących obiekty agroturystyczne, rolników (jako 

potencjalnych zainteresowanych wprowadzeniem oferty skierowanej do turystów, osób prowadzących 

gastronomię, przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem oferty i skierowaniem jej do turystów, 

pracowników samorządowych zainteresowanych poszerzeniem oraz urozmaiceniem oferty 

turystycznej w danej gminie,  oraz mieszkańców zainteresowanych otwarciem działalności 

agroturystycznej. Kierunkiem wyjazdu było Roztocze. Wyjazd szkoleniowy dofinansowany został w 

ramach projektu współpracy pn. "Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną" współfinansowanego 

ze środków Unii Europejskiej 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". 

W dniach 31.08-03.09.2021 2021 LGD Razem dla Radomki zorganizowało wyjazd studyjny pn. Dobre 

praktyki we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w tym m.in. 

w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, gmin i mieszkańców. 

Szkolenie zorganizowane zostało jako jedno z zaplanowanych zadań dla LGD pn. Liderzy Społeczności 

Lokalnych, zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Wzięło w nim udział 18 

osób - przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych, 

przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli zobaczyć efekty wdrażania 

działań i inwestycji finansowanych ze środków unijnych na terenie województwa pomorskiego i 

warmińsko mazurskiego. Szkolenie dofinansowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II 

Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
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W dniu 07.10.2021 odbyło się Posiedzenie Związku Gmin Radomka na którym prezes LGD Cezary 

Nowek prezentował tematy związane z odpadami, ochroną klimatu, powietrza, realizacją projektu 

szlaki rowerowe w obszarze Związku Gmin Radomka, smart villages w gminach obszaru LGD. 

 Szkolenia pracowników LGD "Razem dla Radomki" 

 

W dniu 21.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes  LGD uczestniczył w szkoleniu on-line nt. Jak budować 

wizerunek organizacji pozarządowej. 

 

W dniu 09.02.2021 r. udział Prezesa LGD w webinarze witrynywiejskiej.org.pl pod tytułem Aktywizacja 

seniorów na wsi. 

 

W dniach 15.02-05.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-

learningowym pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i podgórskich”. 

Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

 

W dniach 08-26.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-

learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie 

zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

 

W dniu 09.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w webinarze pt. ”Lokalne 

usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego, potrzeby, rozwiązania” organizowanym przez 

Fundację Nauka dla Środowiska.   

 

W dniu 13.04.2021 Prezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik Biura Małgorzata Kopycka uczestniczyli 

on-line w spotkaniu tematycznym pn. „Obowiązki pracodawcy wobec pracowników pracujących 

zdalnie" przeprowadzonym przez dr Jarosława Gresera, zorganizowanym przez Forum Aktywizacji 

Obszarów Wiejskich. 

 

W dniu 20.04.2021 udział pracownika Biura LGD Małgorzaty Kopyckiej w webinarium pn. ,,Choroby 

cywilizacyjne – czym są i jak im zapobiegać?”, zrealizowanym przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. 

 

W dniu 05.10.2021 udział pracowników LGD w szkoleniu on-line organizowanym przez Centrum 

Doradztwa Rolniczego pn. „Smart-Village w ramach LEADERA. 

 

W dniu 30.11.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowek w webinarze Smart Villages organizowanym 

przez Fundację Felicitatem projekt „Modelowe inteligentne wsie”. 
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W dniu 07.12.2021 udział pracowników LGD Małgorzaty Kopyckiej i Arkadiusza Ostrowskiego w 

webinarze dot. partycypacyjnego modelu tworzenia koncepcji Smart Villages prowadzonego przez 

Pana Łukasza Komorowskiego, pracownika naukowego Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy Polskiej 

Akademii Nauk. Webinar zorganizowany przez Fundację Felicitatem. 

2.7. Szkolenia oraz spotkania informacyjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie "Razem 

dla Radomki " 

 W dniu 09.04.2021 odbyło się szkolenie-webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z 

prowadzonym konkursem wniosków dla projektu grantowego pn. „Wsparcie inicjatyw lokalnych” 

organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz 

Ostrowski. 
 W dniu 10.05.2021 pracownik stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski 

przeprowadził szkolenie on-line (webinarium) poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłową 

realizacją projektów grantowych. Szkolenie skierowane było do Beneficjentów, którzy podpisali umowy 

na realizację projektów grantowych w ramach zadania „Start-upy na inicjatywy lokalne”. 
 W dniu 05.10.2021 odbyło się w Zakrzewie szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla 

Radomki” poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym przygotowaniem wniosku – do 

konkursu dla przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawione zostały podstawowe wytyczne 

dotyczące konkursu, zakres zadań objętych wsparciem, informacja o kosztach kwalifikowanych, 

wymaganych załącznikach. Omówiony został również sposób przygotowania formularza wniosku i 

kryteria oceny operacji. Spotkanie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.    
 W dniach 18;19;21;27 i 29.10.2021 odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych w 

Przytyku, Wrzosie, Sławnie, Mleczkowie które przeprowadził Cezary Nowek – prezes LGD. Tematy 

zajęć dotyczyły ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, oraz selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee 

Zero Waste i 3U w ramach projektów Chrońmy powietrze którym oddychamy i Bądźmy eko w Dolinie 

Radomki, zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zajęciach 

przeszkolonych zostało  łącznie 636 dzieci z obszaru LGD. Koordynator projektów Małgorzata 

Kopycka pracownik Biura LGD. 
 W dniu 20 i 25.10.2021 w szkołach podstawowych w Przytyku i Mleczkowie odbyły się zajęcia 

edukacyjne adresowane do dzieci klas I –III pn. „Po co są potrzebne pszczoły", organizowane przez 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. 

Zajęcia przeprowadził Mistrz pszczelarstwa pan Łukasz Murawski. W projekcie przeszkolonych zostało 

325 dzieci z obszaru LGD. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD. 
 W dniu 21.10.2021 rozpoczęliśmy cykl warsztatów pn. Szkolne Kluby Wolontariackie, skierowany do 

dzieci i młodzieży z gmin należących do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki’. Spotkanie 

inaugurujące zostało zorganizowane w Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze, gdzie młodzi 

wolontariusze zapoznawali się z idą tworzenia szkolnych klubów wolontariackich, których celem jest 
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zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną 

pomoc innym. Warsztaty zorganizowane w ramach projektu Lokalnej Grupy Działania „Razem dla 

Radomki” pn. „Liderzy społeczności lokalnych” – zadania dofinansowanego w ramach Planu 

Operacyjnego na lata 2014-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województwa 

Mazowieckiego na 2021. 
 W dniach 04; 16; 17 i 18.11.2021 odbyły się zajęcia edukacyjne dla dzieci szkół podstawowych w 

Sławnie, Jedlińku, Skrzyńsku i Jedlińsku, które przeprowadził Cezary Nowek – prezes LGD. Tematy zajęć 

dotyczyły ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem, oraz selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym, oraz idee Zero Waste 

i 3U w ramach projektów Chrońmy powietrze którym oddychamy i Bądźmy eko w Dolinie Radomki, 

zadań dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. W ramach zajęciach przeszkolonych 

zostało  łącznie 636 dzieci z obszaru LGD.  Koordynator projektów pani Małgorzata Kopycka pracownik 

Biura LGD. 
 W dniu 09.11.2021 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało 2 spotkania – warsztaty kulinarne 

Tradycyjne Mazowsza w Nowej odsłonie, które przeprowadzone zostały wśród uczniów Publicznej 

Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz dla osób w wieku 50+ w Centrum Kultury i Biblioteki w Przytyku. 

Szkolenia przeprowadziła członkini sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze  - Pani Elżbieta Bień z 

Cateringu Camelot. Warsztaty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 

19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 
 W dniu 09.12.2021 odbyły się we Wrzosie w Publicznej Szkole Podstawowej i w Przytyku w Centrum 

Kultury i Biblioteka warsztaty kulinarne „Tradycje w nowej odsłonie” przeprowadzone przez panią 

Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Siedzi Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Warsztaty 

zorganizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" i współfinansowane ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 
 W dniach 09; 16; 17 i 18.11 2021 w szkołach podstawowych w Sławnie, Wieniawie, Jedlińsku i 

Skrzyńsku odbyły się zajęcia edukacyjne adresowane do dzieci klas I –III pn. „Po co są potrzebne 

pszczoły", organizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach projektu „Rola pszczół 

w środowisku naturalnym”. Zajęcia przeprowadził Mistrz pszczelarstwa pan Łukasz Murawski. W 

projekcie przeszkolonych zostało 325 dzieci z obszaru LGD. Zadanie dofinansowane ze środków z 

budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura 

LGD. 
 W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyło się seminarium „Po zdrowie do 

pasieki zamiast do apteki” podczas którego miało miejsce spotkanie z dietetykiem panią Karoliną Gora 

– która przeprowadziła wykład nt. Znaczenie miodu i produktów pszczelich w żywieniu człowieka. 

Seminarium i wykład zrealizowano w ramach projektu pn. „Rola pszczół w środowisku naturalnym”. 
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Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W seminarium i 

wykładzie uczestniczyła koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD. 
 W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyły się warsztaty kulinarne  

przeprowadzone przez panią Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 

Mazowsze. Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" i współfinansowane 

ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach 

strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020. 

 

Rozdział 3. Plan komunikacji LGD w roku 2021. Wykonanie. 

3.1. Działania komunikacyjne Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

Działania związane z procesem komunikacji i aktywizacji realizowane są przez Stowarzyszenie „Razem 

dla Radomki”, zgodnie z opracowanym do Lokalnej Strategii Rozwoju Planem Komunikacji, który 

zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez LGD w zakresie animacji obszarów 

wiejskich. Plan Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” jest dokumentem strategicznym i 

innowacyjnym w obszarze kształtowania procesu komunikacji obejmującej całokształt działań 

informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego strategia zapewnia realizację działań  

komunikacyjnych w celu prawidłowego efektywnego wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 

2016-2023 ze szczególnym udziałem całej społeczności lokalnej, określając podstawowe zasady 

prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych. 

Realizacja Planu Komunikacji poprzez kompleksowe i odpowiednio dobrane narzędzia, zakłada 

wykorzystanie różnorodnych i innowacyjnych środków pozwalających na dotarcie do jak najszerszego 

grona odbiorców, umożliwiając aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej w działaniach 

podejmowanych wspólnie z LGD. W ramach planu komunikacji przekazujemy informacje na temat 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, ale również podejmujemy działania związane z aktywizacją 

mieszkańców obszaru LSR „Razem dla Radomki” poprzez organizacje różnych inicjatyw, wydarzeń, 

warsztatów i spotkań animacyjnych. 

 

3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych – realizowanych w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2021. 

Nazwa działania  Zrealizowane narzędzie 

komunikacji 

Osiągnięte wskaźniki Uwagi 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

Organizacja wydarzeń – 

imprez promocyjnych LGD 

Organizacja 2 wydarzeń 

W 2 połowie 2021 r. LGD Razem dla 

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba organizowanych 
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LSR na lata 2016-

2023 

Radomki zorganizowało dwa 

wydarzenia. Pierwsze z nich to 

zorganizowane w dniu 15 sierpnia 

2021 r. Drugie wydarzenie to 

również związane z promocją 

muzyki ludowej - Przegląd Muzyki 

Ludowej - potańcówka w 

Bieniędzicach zorganizowana w 

dniu 12 września 2021 r. 

wydarzeń kulturalnych – 

1  szt. 

Osiągnięty wskaźnik – 2 

wydarzenia 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Organizacja spotkań 

informacyjnych (organizacja 

min. – min. 5 zostaną 

przekazane informację na 

temat wdrażania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na 

lata 2014-2020. 

Organizacja 6 stacjonarnych 

spotkań informacyjnych:  

- W dniu 23.03.2021 r. Spotkanie 

informacyjne: Planowane działania 

LGD „Razem dla Radomki” w 

okresie I połowy 2021 roku. – 11 

osób. 

- W dniu 26.04.2021 r. Spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne: 

Aktualizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju –  

 - W dniu 14.05.2021 r. Spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne: 

Aktualizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju – Słowików  

- W dniu 22.06.2021 r. Spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne: 

Aktualizacja Lokalnej Strategii 

Rozwoju – Jedlińsk  

- W dniu 14.12.2021 r. – Urząd 

Gminy w Przytyku 

- W dniu 30.12.2021 r. Urząd 

Gminy w Wieniawie 

Łącznie w 2021 r. LGD 

zorganizowało 6 spotkań 

informacyjnych, w których udział 

wzięło 72 osoby. 

Zaplanowane wskaźniki: 

a) Liczba 

zorganizowanych 

spotkań informacyjnych - 

minimum 5 

 b) Liczba uczestników: 

liczba osób 

uczestniczących w 

spotkaniach 

informacyjnych - min. 50 

osób        

Osiągnięte wskaźniki: 

- Liczba uczestników – 

72 osoby 

- Liczba spotkań – 6  

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

Organizacja szkoleń - 

warsztatów. Warsztaty z 

zakresu przygotowania 

wniosków w ramach 

Organizacja 3 spotkań  

(warsztatów) szkoleniowych w 

terminie: 

- W dniu 09.04.2021 r. szkolenie 

Zaplanowane wskaźniki: 

 a) liczba 

zorganizowanych 
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2023 Poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego 

Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. 

online - Przygotowanie projektów 

grantowych LGD 

- W dniu 10.05.2021 r. szkolenie-

online  uczestników + prowadzący) 

9 kwietnia 2021 r. (piątek) o 

godzinie 12.30 Prawidłowa 

realizacja i rozliczenie projektów 

grantowych LGD „Razem dla 

Radomki” – 10 uczestników. 

- W dniu 05.10.2021 r. – Szkolenie 

w Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Zakrzewie z zakresu Rozwój 

Istniejącego Przedsiębiorstwa. 

Łącznie w 2021 r. LGD 

zorganizowało 3 szkolenia w 

których udział wzięła grupa 31 

osób) 

spotkań: minimum 2 

 b) Liczba uczestników – 

minimum 30 osób 

Osiągnięte wskaźniki: 

- Liczba uczestników – 

31 osób 

- Liczba spotkań – 3  

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Organizacja spotkań/debat – 

organizacja min. 1 spotkania 

mającego na celu aktywizację 

odbiorców w zakresie 

wsparcia, weryfikacji potrzeb, 

inicjatyw proponowanych 

przez społeczności lokalne, a 

także mające na celu 

określenie wspólnych działań 

w zakresie LSR 

 

Organizacja 1 debaty: 

W dniu 2 grudnia 2021 r. w 

Gminnej Bibliotece Publicznej w 

Zakrzewie zorganizowana została 

debata - spotkanie konsultacyjno-

informacyjne LGD Razem dla 

Radomki, pn. Perspektywa 

działalności LGD Razem dla 

Radomki w okresie lat 2021-2027. 

Udział w spotkaniu wzięło udział 11 

osób. 

Zaplanowany wskaźnik i 

osiągnięty wskaźnik: 

a) liczba organizowanych 

spotkań – 1 szt.                                  

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Biuletyn Lokalnej Grupy 

Działania „Razem dla 

Radomki” – comiesięczne 

publikacje informacji o LSR, 

sprawozdawcze informacje na 

temat LSR, przekazywania 

informacji na temat dobrych 

praktyk, bieżących aktualności 

z życia gmin LGD. Biuletyn 

składa się z min 8 stron i 

publikowany jest w wersji 

elektroniczne, rozsyłany i 

promowany na stronach LGD i 

partnerów 

Opracowanie i wydanie  5 

numerów Biuletynu LGD  

Zaplanowane wskaźniki:  

a) Opracowanie i 

publikacja min 5 

numerów Biuletynu 

Informacyjnego     

Osiągnięty wskaźnik – 5 

biuletynów 
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Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Oraz  

Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja 

turystyki 

kulinarnej i 

produktów 

tradycyjnych 

Ogłoszenia na stronach 

internetowych LGD Razem 

dla Radomki  oraz na 

stronach internetowych 

partnerów – 6 gmin 

tworzących LGD: 

(www.wolanow.pl, 

www.jedlinsk.pl, 

www.wieniawa.gmina.pl, 

www.gminaprzysucha.pl, 

www.przytyk.pl, 

www.zakrzew.pl) oraz strony 

internetowe LGD "Razem dla 

Radomki": 

www.razemdlaradomki.pl, 

www.wdolinieradomki.pl, 

www.innowacyjnaradomka.pl

, www.mazowieckasieclgd.eu, 

www.paprykaprzytycka.eu, 

www.szkolenia-elarning.eu, 

Ogłoszenia na 6 stronach 

internetowych LGD , oraz na 6 

stronach należących do partnerów 

– gmin z terenu LGD: 

 

 

strony internetowe LGD "Razem 

dla Radomki": 

www.razemdlaradomki.pl, 

www.wdolinieradomki.pl, 

www.innowacyjnaradomka.pl, 

www.mazowieckasieclgd.eu, 

www.paprykaprzytycka.eu, 

www.szkolenia-elarning.eu, 

Zaplanowany i osiągnięty 

wskaźnik:  

Liczba narzędzi 

internetowych służących 

do informowania i 

promowania LGD i 

obszaru LSR - min 6 szt. 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Realizacja kampanii 

mailingowej / newslatter.  

(wysyłka do posiadanej przez 

LGD bazy mailowej informacji 

o bieżących działaniach, 

aktualnościach, naborach 

itp..) 

Liczba narzędzi – 1 sztuka Zaplanowany i osiągnięty 

wskaźnik:  

a) Liczba narzędzi 

internetowych służących 

do informowania i 

promowania LGD i 

obszaru LSR - 1 szt.      

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Publikacja - Publikacja 

artykułów w prasie lokalnej / 

gminnej. Wydawnictwa: 

możliwość publikacji w m.in. 

w wydawnictwach gminy 

Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, 

Wieniawa oraz Wolanów i 

Zakrzew.                     

Publikacja 18 artykułów nt. 

inicjatyw realizowanych na temat 

inicjatyw LGD „Razem dla 

Radomki”  w tym relacji 

telewizyjnych i wywiadów w radio: 

Wykaz artykułów z II połowy 2021 

r.:                                           - Kultura 

w drodze [w:] Biuletyn Gminy 

Zaplanowany wskaźnik: 

Publikacja min 3 

informacji w prasie 

lokalnej/regionalnej 

Wskaźnik osiągnięty: 18 
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Przytyk,Nr 3 (45) sierpień 2021r., s. 

16 Link: 

http://www.przytyk.pl/upload/19a

babiuletyn_sierpie%C5%84_nr%20

3_2021.pdf  

- Aktywizacja i integracja 

mieszkańców gminy [w:] Jedlińsk, 

Panorama Gminy,Nr 

65/sierpień/2021, s. 3 Link: 

http://jedlinsk.pl/gazeta/panorama

_gminy_65.pdf 

- Muzycznie we wrzosie [w:] Echo 

Dnia,03.07.2021 r.: 

https://echodnia.eu/radomskie/mu

zycznie-we-wrzosie-w-gminie-

przytyk-na-placu-przed-szkola-

zagral-tam-dla-mieszkancow-

zespol-funktime/ga/c13-

15699688/zd/50559548 

- O konkursie na inicjatywy 

turystyczne i kulturalne [w:] Radio 

Rekord, 03.07.2021 r. O konkursie 

na inicjatywy turystyczne i 

kulturalne 

- Weekendowe koncerty w Dolinie 

Radomki [w:]  Cozadzien.pl 

13.08.2021 r. Link 

https://www.cozadzien.pl/kultura/

weekendowe-koncerty-w-dolinie-

radomki/75229 

- Zagospodarowano teren przy 

Klubie Senior+ w Chruślicach w 

gminie Wolanów [w:]  Cozadzien.pl 

13.08.2021 r. Link 

https://www.cozadzien.pl/region/z

agospodarowano-teren-przy-

klubie-senior-w-chruslicach-w-

gminie-wolanow/76105  

- Rolnicy z regionu radomskiego 

byli na gali AgroLiga u Prezydenta 

Polski w Warszawie, [w:] Echo 

Dnia,09.07.2021. Link: 
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https://echodnia.eu/radomskie/rol

nicy-z-regionu-radomskiego-byli-

na-gali-agroliga-u-prezydenta-

polski-w-warszawie/ar/c1-

15704134 

- W Przytyku będzie wystawa 

fotograficzna, Narodowe Czytanie 

„Moralności pani Dulskiej” i 

koncert Agaty Jędrzejewskiej, [w:] 

Echo Dnia,01.09.2021   Link: 

https://echodnia.eu/radomskie/w-

przytyku-bedzie-wystawa-

fotograficzna-narodowe-czytanie-

moralnosci-pani-dulskiej-i-koncert-

agaty-jedrzejewskiej/ar/c13-

15781336 

- W Przysusze w Domu Kultury 

zorganizowano Europejskie Dni 

Dziedzictwa [w:] Echo 

Dnia,17.09.2021  Link: 

https://echodnia.eu/radomskie/w-

przysusze-w-domu-kultury-

zorganizowano-europejskie-dni-

dziedzictwa/ar/c13-15807148 

- Przytyk. Biegacze wystartują na 

ekstremalnej trasie pełnej 

przeszkód wzdłuż zalewu Jagodno 

[w:] Echo Dnia,3009.2021  

https://echodnia.eu/radomskie/prz

ytyk-biegacze-wystartuja-na-

ekstremalnej-trasie-pelnej-

przeszkod-wzdluz-zalewu-

jagodno/ar/c1-15826933 

- W Przysusze zostały nagrodzone 

najaktywniejsze organizacje i 

stowarzyszenia na III Gali 

Organizacji Pozarządowych i 

Wolontariatu [w:] Echo 

Dnia,27.10.2021  Link: 

https://echodnia.eu/radomskie/w-

przysusze-zostaly-nagrodzone-

najaktywniejsze-organizacje-i-

stowarzyszenia-na-iii-gali-

organizacji-pozarzadowych-i-
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wolontariatu/ar/c1-15872485 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Oraz Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

Social media – realizacja 

kampanii informacyjnych za 

pomocą mediów 

społecznościowych .   

Aktywne prowadzenie kanału 

na portalu Facebook 

Stowarzyzenia Razem dla 

Radomki ( 

www.facebook.com/LGD.Raze

mDlaRadomki/) oraz na 

kanale Youtube.com      

(https://www.youtube.com/u

ser/RazemDlaRadomki) 

Liczba narzędzi: 3 

- facebook profil głowny Razem dla 

Radomki, 

- facebook Papryka Przytycka 

- kanał youtube Razem dla 

Radomki  

Zaplanowany wskaźnik:  

Liczba narzędzi 

internetowych służących 

do informowania i 

promowania LGD i 

obszaru LSR - 1 szt.      

 

Wskaźnik osiągnięty – 3 

sztuki 

Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja 

turystyki 

kulinarnej i 

produktów 

tradycyjnych 

 

Organizacja konkursu na 

najlepsze dania i potrawy z 

papryki przytyckiej – 

skierowanego do 

przedsiębiorców / 

producentów żywności/ org. 

Pozarządowych/rolników, kół 

gospodyń wiejskich/osób 

fizycznych/mieszkańców  w 

celu promocji 

produktów/wytworów 

przygotowanych z produktu 

tradycyjnego Papryki 

Przytyckiej 

Zorganizowano 1 konkurs 

5 lipca 2021 r. Stowarzyszenie 

„Razem dla Radomki” ogłosiło 

kolejną edycję konkursu na 

najlepsze dania z papryką. 

Skierowany był   do lokalnych 

liderów, mieszkańców obszaru, 

stowarzyszenia, Koła Gospodyń 

Wiejskich, grupy nieformalne, do 

udziału w konkursie kulinarnym na 

najlepszą potrawę lokalną 

przygotowaną z papryką. W 

konkursie mogły wziąć udział 

podmioty, których terenem 

zamieszkania i/lub działania jest 

obszar wiejski Południowego 

Mazowsza teren powiatów 

radomskiego, przysuskiego i 

zwoleńskiego: Zgłoszenia 

przyjmowane były do 13.08.2021 r. 

i nagradzane w 3 kategoriach: I 

danie gorące z papryką, II danie 

zimne z papryka, III przetwory (i 

nalewki) z papryką. Nagrodzono 6 

podmiotów.  

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba 

przeprowadzonych 

konkursów - 1 sztuka        

b) liczba laureatów 

konkursów - min. 3  

Osiągnięty wskaźnik – 3 

laureatów. 1 konkurs 

Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

Realizacja kampanii 

informacyjnej o produkcie 

tradycyjnym „Papryka 

Przytycka” poprzez realizację 

Stowarzyszenie LGD Razem dla 

Radomki - prowadzi kampanie 

informacyjną na stronie 

www.paprykaprzytycka.eu, oraz 

Zaplanowany i osiągnięty 

wskaźnik:  

a) Liczba stron – 2 szt. 
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rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja 

turystyki 

kulinarnej i 

produktów 

tradycyjnych 

działań informacyjno-

promocyjnych, organizacje 

szkoleń oraz przygotowanie 

dokumentacji do uzyskania 

certyfikatu unijnego w ramach 

Chronionego Oznaczenia 

Geograficznego. 

prowadzi portal społecznościowy 

https://www.facebook.com/Papryk

aPrzytycka/ 

 

Realizacja kampanii za pomocą 2 

stron internetowych.  

Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja 

turystyki 

kulinarnej i 

produktów 

tradycyjnych 

Organizacja szkoleń e-

learningowych z zakresu 

przygotowania wniosków o 

otrzymanie wsparcia w 

projektach grantowych, w 

działaniach skierowanych dla 

przedsiębiorców w ramach 

PROW oraz przygotowywania 

rozliczenia zrealizowanych 

projektów (3 moduły szkoleń)   

Stowarzyszenie Razem dla 

Radomki posiada 

wyspecjalizowaną platformę e-

learningową pod adresem: 

www.elarning-szkolenia.eu, na 

którym przygotowała dla osób 

zainteresowanych - szkolenia z 

zakresu informacji na temat LSR 

Razem dla Radomki w zakresie 

możliwości otrzymania wsparcia 

finansowego na działania związane 

z rozwojem i podejmowaniem 

działalności gospodarczej, 

projektów grantowych, 

infrastruktury publicznej, które są 

nieodpłatnie dostępne dla każdego 

z uczestników. 

Zaplanowany i 

osiągnięty wskaźnik:  

a) Liczba 

przeprowadzonych 

szkoleń e – 

learningowych – 3 

szkolenie                

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. 

oceny jakości 

pomocy 

Ankiety  i sondy internetowe 

(2 rodzaje ankiet – 

elektroniczne dostępne na 

stronie internetowej, oraz 

ankiety wysyłane mailowo, 

Ankieta/ sonda internetowa ma na 

celu weryfikację realizacji przez 

Stowarzyszenie "Razem dla 

Radomki" działań związanych z 

wdrażaniem LSR, weryfikacje 

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba uzyskanych 

ankiet - min 10 sztuk 

Osiągnięty wskaźnik: 

https://www.facebook.com/PaprykaPrzytycka/
https://www.facebook.com/PaprykaPrzytycka/


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

35 
 

świadczonej 

przez LGD pod 

kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt w zakresie 

pozostawiane po 

konsultacjach doradztwie, 

przekazywane na 

spotkaniach) 

stopnia sprawności realizacji 

procesu komunikacji, 

przekazywania informacji, sposobu 

prowadzenia doradztwa, a także 

sprawdzenia potrzeb i oczekiwań 

mieszkańców terenu LSR w zakresie 

działań podejmowanych przez LGD. 

Dostępna jest na w wersji 

elektronicznej i papierowej w 

Biurze LGD. Mogą ją wypełnić 

wszystkie chętne osoby. 

Wypełniono 12 sztuk 

ankiet w wersji 

elektronicznej, 

dostępnej w Internecie. 

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. 

oceny jakości 

pomocy 

świadczonej 

przez LGD pod 

kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt w zakresie 

Badania satysfakcji z usług 

korzystania z Biura LGD 

„Razem dla Radomki” 

Badania satysfakcji mają na celu 

weryfikację usług korzystania z 

Doradztwa/ konsultacji przez 

Pracowników Biura LGD. Są one dla 

beneficjentów działań LSR 

dowolnymi dokumentami, które 

mogą oni wypełnić, dzieląc się 

spostrzeżeniami dot. oceny 

doradztwa, oceny przygotowania 

konsultanta,  oceny 

przeprowadzonego doradztwa.  

Zaplanowany  i 

osiągnięty wskaźnik:  

 

a) liczba uzyskanych 

odpowiedzi w 

prowadzonych 

badaniach satysfakcji - 

min. 15 sztuk 

Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja 

turystyki 

kulinarnej i 

produktów 

Doradztwo indywidualne w 

ramach Biura LGD w 

szczególności dla NGO i 

przedsiębiorców i rolników -

świadczone przez 

pracowników Biura LGD 

„Razem dla Radomki”, 

konsultacje on-line 

LGD w 2021 roku udzieliło 173 

konsultacji rejestrowanych. 

(Arkadiusz Ostrowski 116 i 

Małgorzata Kopycka 57 

konsultacji). 

 

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba podmiotów 

którym udzielono 

doradztwa - min 30 

podmiotów                        

b) liczba osób które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu 

indywidualnego 

doradztwa w zakresie 

ubiegania się o wsparcie 

na realizację LSR 

świadczonego w biurze 

LGD - min 10 

osób/podmiotów 

 

Wskaźnik osiągnięty:  

173 konsultacje 
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tradycyjnych 

Uzyskanie 

informacji 

zwrotnej nt. 

oceny jakości 

pomocy 

świadczonej 

przez LGD pod 

kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt w zakresie 

Wprowadzanie działań 

naprawczych w przypadku 

wystąpienia niskiego stopnia 

zadowolenia z procesu 

komunikacji, przez Radę 

nadzorującą proces 

komunikacji społecznej, przez 

realizację m.in. szkoleń osób 

przeszkalających osoby 

udzielających pomocy np. w 

zakresie komunikacji 

interpersonalnej) 

Z uwagi na realizację działań z 

dużą efektywnością, powodującą 

osiągnięcie zaplanowanych 

wskaźników, Biuro LGD nie 

stosowało działań naprawczych  

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba wprowadzonych 

działań naprawczych - 1 

narzędzie (w przypadku 

wystąpienia 

konieczności) 

Szkolenia Szkolenia w zakresie 

PROW2014-2020 oraz w innej 

szkolenia tematyce związane 

z RLKS realizowane przez 

pozostałe podmioty 

zewnętrzne  

 

W I połowie 2021 r. pracownicy 

LGD uczestniczyli w następujących 

szkoleniach: Pani Małgorzata 

Kopycka: szkolenie e-learningowe 

w terminie od 8 do 26 marca 2021 

r. - Koncepcja Smart Villages na 

obszarach górskich i podgórskich 

oraz w terminie od 15.02.2021 r. 

do 05.03.2021 r. - Tworzenie i 

funkcjonowanie marki lokalnej na 

obszarach góskich i podgórskich. 

Obydwa szkolenia organizowało 

Centrum Doradztwa Rolniczenego 

w Brwinowie. 

W II połowie 2021 r. pracownicy 

LGD uczestniczyli w następujących 

szkoleniach:      Pani Małgorzata 

Kopycka: Szkolenie pn. 

"Wzmacnianie roli organizacji 

pozarządowych poprzez 

pozyskiwanie środków finansowych 

oraz współpracę z sektorem 

publiczno-prywatnym" 

organizowany w dniach 14-

16.07.2021 r. Organizator: 

Małopolskie Stowarzyszenie 

Doradztwa Rolniczego w Krakowie. 

Drugie szkolenie zorganizowane w 

dniu  organizowane przez Fundacja 

Felicitatem, które zostało 

poświęcone zagadnieniu: Webinar 

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba uczestników 

szkoleń – 4 osoby. 

Wskaźnik osiągnięty: 

- 4 osoby 

- 4 szkolenia 
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Smart Villages. (Uczestnicy 

szkolenia to Pani Małgorzata 

Kopycka i Pan Arkadiusz Ostrowski 

– pracownicy Biura LGD „Razem dla 

Radomki” 

Szkolenia PROW 2014-2020,RKLS, 

zadania LGD i realizacja LSR 

organizowane przez 

Samorząd Województwa 

Mazowieckiego 

 

W okresie 2021 roku 

przedstawiciele LGD uczestniczyli w 

4 szkoleniach realizowanych przez 

Samorząd Województwa 

Mazowieckiego. 

W okresie I połowy 2021 r r. 

zorganizowane zostały 2 szkolenia 

prowadzone online (webinaria) 

zorganizowane przez Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. 

Mazowieckiego w zakresie 

przekazania wiedzy pracownikom 

lokalnych grup działania dla 

aktualizacji i biężących działań w 

ramach PROW2014-2020. W każdy 

ze spotkań brała udział liczba min. 

2 pracowników LGD (Cezary 

Nowek, oraz Arkadiusz Ostrowski 

lub Małgorzata Kopycka). 

W okresie II połowy 2021 r 

zorganizowane zostały 2 szkolenia 

prowadzone online (webinaria) 

zorganizowane przez Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Woj. 

Mazowieckiego w zakresie 

przekazania wiedzy pracownikom 

lokalnych grup działania dla 

aktualizacji i bieżących działań w 

ramach PROW2014-2020. W każdy 

ze spotkań brała udział liczba min. 

3pracowników LGD (Cezary Nowek, 

oraz Arkadiusz Ostrowski lub 

Małgorzata Kopycka). 

Zaplanowany wskaźnik:  

a) liczba uczestników – 4 

osoby. 

Osiągnięty wskaźnik 

- 4 osoby 

- 4 szkolenia 

Szkolenia Szkolenie z zakresu Lokalna 

Strategia Rozwoju „Razem 

W zorganizowanym szkoleniu z 

zakresu Lokalna Strategia Rozwoju 

Osiągnięty wskaźnik 

- 13 osób 
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dla Radomki”– zasady 

wdrażania strategii (,- LSR,- 

statut,- regulamin Rady,- 

kryteria wyboru- procedury) 

„Razem dla Radomki”– zasady 

wdrażania strategii (,- LSR,- statut,- 

regulamin Rady,- kryteria wyboru- 

procedury) wzięło udział 13 osób - 

członków Stowarzyszenia Razem 

dla Radomki 

Spotkanie zorganizowane zostało w 

dniu 23.10.2021 r. w Krakowie 

- 1 szkolenie 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Udział / możliwość udziału w 

wydarzeniach o charakterze 

ponadregionalnym i 

międzynarodowym   

W niedzielę 29 września 2021 r. 

Stowarzyszenie „Razem dla 

Radomki”, reprezentowało lokalne 

grupy działania z Mazowsza na 

Dożynkach Województwa 

Mazowieckiego. 

Na stoisku przygotowanym 

wspólnie z Lokalnym 

Stowarzyszeniem Kobiet ze 

Skrzynna serwowaliśmy przepyszne 

potrawy regionalne, oraz dania i 

produkty producentów żywności 

należących do Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze – w tym z 

Piekarni Wacyn, Gospodarstwa 

Sadowniczego Moniki i Tomasza 

Bankiewiczów – oraz producentów 

tradycyjnych wędlin – 

Gospodarstwa Pysiaków ze 

Zdziechowa. 

Zaplanowany wskaźnik; 

a) Liczba osób 

uczestniczących w 

wydarzeniach 

ponadlokalnych 

promujących obszar - 

min 1 osoba.                          

b) Liczba wydarzeń 

ponadlokalnych, w 

których uczestniczą 

przedstawiciele LGD  - 

minimum 1 wydarzenie. 

 

Zaplanowany wskaźnik; 

a) Liczba osób 

uczestniczących w 

wydarzeniach 

ponadlokalnych 

promujących obszar – 

12 osób.                         

  b) Liczba wydarzeń 

ponadlokalnych, w 

których uczestniczą 

przedstawiciele LGD  - 

minimum 1 wydarzenie. 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Przygotowanie publikacji (e-

book) zamieszonej na 

stronach internetowych i 

rozesłanej do bazy 

mailingowej 

podsumowującej efekty 

wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju o okresie lata 2016-

2021. 

Stowarzyszenie LGD „Razem dla 

Radomki”  nową publikację 

pn.Aktywna Wieś - Dobre Praktyki 

Zawarliśmy w niej informacje o 

działalności LGD w zakresie 

wdrażania Lokalnej Strategii 

Rozwoju w latach 2016-2021 – 

prezentując m.in. informacje o 

przekazanych dofinansowaniach w 

ramach realizowanych naborów 

wniosków, czy też o naszej. 

aktywności w zakresie 

 

Zaplanowany wskaźnik: 

a) liczba opracowanej 

publikacji - 1 sztuka 

 

Osiągnięty wskaźnik: 

a) liczba opracowanych 

publikacji: 1 sztuka 
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pozyskiwania środków finansowych 

na realizacje różnych projektów. 

W publikacji przedstawiamy 

informacje o działaniach 

podejmowanych na rzecz 

aktywizacji społeczeństwa 

lokalnego, prezentując wybrane 

projekty w zakresie dofinansowań 

na rzecz rozwoju infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i 

kulturalnej; wsparcia na rzecz 

rozwoju istniejących firm i premii 

na otwarcie działalności 

gospodarczej, a także wsparciu na 

rzecz projektów grantowych. 

Publikacja dostępna jest pod 

adresem: 

http://razemdlaradomki.pl/dok/do

brepraktyki.pdf 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Rozpoczęcie realizacji działań 

aktywizacyjnych dla 

projektów współpracy 

Południowe Mazowsze 

Marką Turystyczną 

18 czerwca 2021 r. rozpoczęliśmy 

realizację kolejnego projektu 

współpracy, na który uzyskaliśmy 

195 000,00 zł dofinansowania ze 

środków unijnych. Partnerami 

projektu są lokalne grupy działania: 

Puszcza Kozienicka oraz 

Dziedzictwo i Rozwój. Celem 

realizowanej inicjatywy jest 

promocja obszaru południowej 

części Województwa 

Mazowieckiego, podniesienie 

atrakcyjności turystycznej 

obszarów LGD poprzez 

wykorzystanie ich walorów 

przyrodniczych, kulturowych i 

historycznych. Chcemy promować 

walory turystyczne i kulturalne 

naszych gmin, budować i 

promować markę tego obszaru w 

oparciu o lokalne zasoby. W 

ramach działań realizowanych 

przez Stowarzyszenie „Razem dla 

Radomki” przeprowadziliśmy na 

przestrzeni miesiąca czerwca i lipca 

Zaplanowany wskaźnik: 

a) Liczba realizowanych 

projektów - 1 projekt  

 

Osiągnięty wskaźnik: 

a) Liczba realizowanych 

projektów - 1 projekt 
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2021 r. konkurs na wsparcie stat-

upów – czyli inicjatyw 

turystycznych i kulturalnych. Dzięki 

temu działaniu udało nam się 

dofinansować 16 projektów kwotą 

90 000,00 zł – o których realizacji 

na bieżąco informujemy na naszych 

stronach internetowych. Kolejne 

zaplanowane działania to m.in.: 

- opracowanie i wydruk 

przewodnika po szlakach 

rowerowych obszaru LGD „Razem 

dla Radomki”, 

- opracowanie mapy interaktywnej 

obszaru LGD „Razem dla Radomki”, 

- opracowanie szlaku 

Kochanowskich wraz z 

przygotowaniem publikacji, 

- organizacja licznych wydarzeń 

turystycznych i kulturalnych (w tym 

potańcówek, przeglądów muzyki 

ludowej, rajdów nornic walking, 

spływów kajakowych, wyjazdów 

studyjnych, szkoleń promujących 

turystykę aktywną, organizacja 

konferencji podsumowującej 

projekt. 

- opracowanie materiałów 

promocyjnych i gadżetów 

promujących turystykę obszaru, 

przebudowana strony promującej 

turystykę www.wdolinieradomki.pl 

promocja branży turystycznej 

obszaru LGD. 

- opracowanie przewodnika 

turystycznego – promującego 

walory turystyczne Południowego 

Mazowsza.Realizacja projektu pn. . 

"Południowe Mazowsze – Marką 

Turystyczną" współfinansowana 

jest ze środków Unii Europejskiej w 
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ramach poddziałania 19.3 

"Przygotowanie i realizacja działań 

w zakresie współpracy z lokalną 

grupą działania" objętego 

Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2020". 

Szkolenia Szkolenia tematyczne dla 

przedstawicieli LGD (w tym 

również członków organów 

decyzyjnych LGD) , 

prezentacja dobrych praktyk 

W dniach od 31.08.2021 r. do 

03.09.2021 r. LGD Razem dla 

Radomki zorganizowało 

seminarium wyjazdowe. pn. dobre 

praktyki we wdrażaniu działań i 

inwestycji dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej (w tym 

m.in. w ramach PROW2014-2020) 

w zakresie rozwoju organizacji 

pozarządowych, gmin i 

mieszkańców. W wyjeździe wzięło 

udział 18 osób. Odwiedziliśmy 

Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, 

która od 2001 roku organizuje 

Ogólnopolskie Spotkania 

Organizacji Działających na 

Obszarach Wiejskich, zajmuje się 

doradztwem ekonomicznym i 

prawnym, przyznaje stypendia, 

granty, a także realizuje wiele 

projektów związanych z ekonomią 

społeczną. Kolejne dni to spotkania 

ze Stowarzyszeniem 

Północnokaszubską Lokalną Grupę 

Rybacką, największą lokalną 

inicjatywą powstałą na rzecz 

zrównoważonego rozwoju obszaru 

Północnych Kaszub. PLGR utworzył 

m.in. m.in. Centrum MERK 

(Centrum Promocji i Edukacji MERK 

) – w ramach projektu współpracy – 

który stanowi element Północnego 

Szlaku Rybackiego, turystycznego 

szlaku kulturowego łączącego 

tradycje środowisk rybackich, 

infrastrukturę oraz wydarzenia 

związane z rybactwem, w spójny 

projekt kreujący nowy produkt 

turystyczny na terenie województw 

Zaplanowany wskaźnik: 

Liczba szkoleń: 1 

szkolenie 

Liczba odbiorców: 10 

osób 

 

Osiągnięty wskaźnik 

Liczba szkoleń: 

1 

 Liczba uczestników 

18 osób. 
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północnej Polski. W spotkaniach w 

których uczestniczyli 

przedstawiciele Zarządu LGR-u – 

m.in. Prezes Zbigniew Chmaruk 

oraz Pani Kamila Nowicka – 

Zastępca Dyrektora Biura PLGR 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń 

LSR na lata 2016-

2023 

Punkt Informacyjny LGD. LGD 

uczestniczy w wydarzeniach o 

charakterze regionalnym na 

terenie gmin – w specjalnie 

przygotowanym punkcie 

informacyjnym /stoisku 

wystawienniczym udzielając 

informacji i konsultacji 

zainteresowanym osobom 

(obecność możliwa podczas 

wydarzeń – Dni 

Kolbergowskie w Przysusze, 

Rycerze Bogurodzicy w 

Taczowie, Festyn Rodzinny w 

Wolanowie, Ogólnopolskie 

Targi Papryki w Przytyku,  

Festiwal im. Stanisława 

Stępniaka w Wieniawie,  

dożynki gminne, dożynki 

powiatowe oraz dożynki 

województwa Mazowieckiego 

oraz ewentualnie inne 

imprezy na terenie gmin)   

W niedzielę 29 września 2021 r. 

Stowarzyszenie „Razem dla 

Radomki”, reprezentowało lokalne 

grupy działania z Mazowsza na 

Dożynkach Województwa 

Mazowieckiego gdzie utworzyło 

punkt Informacyjny LGD . 

Na stoisku przygotowanym 

wspólnie z Lokalnym 

Stowarzyszeniem Kobiet ze 

Skrzynna serwowaliśmy przepyszne 

potrawy regionalne, oraz dania i 

produkty producentów żywności 

należących do Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze – w tym z 

Piekarni Wacyn, Gospodarstwa 

Sadowniczego Moniki i Tomasza 

Bankiewiczów – oraz producentów 

tradycyjnych wędlin – 

Gospodarstwa Pysiaków ze 

Zdziechowa. 

Przez okres kilku godzin nasze 

stoisko odwiedziły tłumy 

uczestników wydarzenia. Każdy z 

odwiedzających nasze stoisko 

otrzymał bezpłatne egzemplarze 

materiałów promujących historię i 

turystkę naszego regionu. Była 

okazja do rozmowy na temat 

obszaru gmin partnerskich LGD, 

promocji dziedzictwa kulinarnego a 

przede wszystkim turystyki. 

 

 

3.3 Pozostałe działania aktywizacyjne podjęte przez LGD "Razem dla Radomki" w 2021 roku. 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się aktywnie realizować misję związaną z rozwojem 
społeczności lokalnej, podejmując kolejne wyzwania poprzez realizację nowych inicjatyw, które 
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otrzymują dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, do których 
Biuro LGD „Razem dla Radomki” przygotowuje wnioski konkursowe. W 2021 roku LGD „Razem dla 
Radomki” realizowało 7 dodatkowych projektów, które otrzymały wsparcie w konkursach 
dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Były to wnioski realizowane w obszarach: 

OBSZAR KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO, 
ZADANIE 15 PROPAGOWANIE IDEI SIECI DZIEDZICTWA KULINARNEGO MAZOWSZE ORAZ 
UPOWSZECHNIENIE PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH, REGIONALNYCH I LOKALNYCH 

 - INICJATYWA KTÓRA STANOWI KONTYNUACJĘ PRZEZ LGD "RAZEM DLA RADOMKI" 
KIERUNKU DZIAŁAŃ W BUDOWANIU SILNEJ MARKI PRODUKTÓW TRADYCYJNYCH I 
ROZWOJU DZIEDZICTWA KULINARNEGO DOLINY RADOMKI. 

NA SZLAKU KULINARNYM DOLINY RADOMKI 

 

 
 

Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” . Kwota dofinansowania na realizację zadania w wysokości 
10 000,00 zł. 

Dziedzictwo kulinarne i tradycje kulinarne stanowią bardzo istotną cześć naszej tożsamości 
kulturowej, w którym niezbędnym aspektem jest pielęgnowanie dziedzictwa kulinarnego obszaru w 
oparciu o produkty tradycyjne i lokalne, które dziś stają się kluczem do rozwoju naszego regionu i 
mieszkańców. Sztuka kulinarna jest cząstką kultury każdego narodu. W naszej domowej kuchni 
przygotowujemy tradycyjne potrawy sporządzane z receptur, które przetrwały od pokoleń. 
Podtrzymywanie tych tradycji w oparciu o produkty tradycyjne i lokalne daje olbrzymie możliwości i 
stwarza szanse dla rozwoju regionu i jego mieszkańców. Dlatego w naszym projekcie kontynuujemy 
działania mające na celu budowę silnej marki produktów tradycyjnych i lokalnych i rozwoju dziedzictwa 
kulinarnego Doliny Radomki, ze szczególnym uwzględnieniem członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Mazowsze.  

W ramach projektu Stowarzyszenie Razem dla Radomki wraz z partnerem projektu: 
Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej RADOMKA realizowało dwa konkursy kulinarne, których 
celem było kultywowanie, propagowanie i pogłębianie wiedzy o tradycjach kuchni regionalnej i 
lokalnej obszaru Doliny Radomki, wyszukanie produktów/dań regionalnych i lokalnych, mogących stać 
się wizytówką obszaru Doliny Radomki, jak też promowanie produktów tradycyjnych, lokalnych i 
regionalnych - budujących tożsamość dziedzictwa kulinarnego obszaru. Celem konkursów było także 
zachowanie niepowtarzalnych smaków produktów żywnościowych, wymiana doświadczeń kulinarnych 
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pomiędzy uczestnikami i wspieranie lokalnej tożsamości, oraz propagowanie zdrowego odżywiania. 
Zakupiony został też komplet fartuszków kuchennych i toreb papierowych promujących Szlak Kulinarny 
Doliny Radomki. 

 
Konkurs NA NAJLEPSZE PRODUKTY TRADYCYJNE I LOKALNE DOLINY RADOMKI 

LGD „Razem dla Radomki” bardzo dziękuje wszystkim uczestnikom, którzy wzięli udział w 
konkursie kulinarnym NA NAJLEPSZE PRODUKTY TRADYCYJNE I LOKALNE DOLINY RADOMKI. Uczestnicy 
przesłali do nas wiele interesujących przepisów na smakowite potrawy, zarówno wytrawne jak i 
słodkie. Rozstrzygnięcie konkursu odbyło się podczas Europejskich Dni Dziedzictwa w dniu 12 września 
2021 w Domu Kultury w Przysusze. Komisja  konkursowa po burzliwych obradach postanowiła 
przyznać niezależnie od kategorii nagród głównych w postaci bonów w wysokości 500,00 zł każdy i 5 
wyróżnień w wysokości 250,00 zł każdy na zakup sprzętu AGD. 

 
Nagrodzeni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy: 

1. Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz – Ocet jabłkowy  
2. Piekarnia Wacyn – Drożdżowiec z Wacyna   
3. Oskar. Hotel, restauracja. Kobyłka Grzegorz – Zalewajka przysuska Oskar  
4. Oskar. Hotel, restauracja. Kobyłka Grzegorz – Pierogi przysuskie  
5. . Monika Senator-Przychodzień – Smażony karp z Podgajka 

 
Wyróżnieni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy: 

1. KGW „Z wichrowego Wzgórza” w Jakubowie – Pierogi pyzowe  
2. Anna Szyszka – Maliniaczek Skrzynecki  
3. Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” - Zupa dyniowa   
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4. Agnieszka Czubak – Pierogi z kaszanką  
5. Alicja Kowalczyk – Dżem z cukinii z pomarańczą 

 
 
 

Konkurs na NAJLEPSZE DANIA I POTRAWY Z PAPRYKĄ 
 
Wyjątkowo pomysłowe, a przede wszystkim przepyszne potrawy przygotowane na bazie 

papryki zostały zgłoszone w konkursie przeprowadzonym przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” i 
partnera projektu Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA”  na najlepsze potrawy i 
dania z papryką, który został rozstrzygnięty w niedzielę 12 września, podczas Europejskich Dni 
Dziedzictwa w Domu Kultury w Przysusze. 

Celem organizowanego konkursu jest promocja zdrowej żywności, promowanie produktu 
tradycyjnego jakim jest Papryka Przytycka, wspieranie lokalnej tożsamości oraz wyszukiwanie potraw 
regionalnych i lokalnych, zachowanie niepowtarzalnych smaków i produktów żywnościowych. 

 

Nagrody główne zdobyły: 
1. Skrzydełka z kurczaka w czerwonej papryce – przygotowana przez Panią Danutę Neskę,  
2. Paprykowa lazania warzywna – Pani Barbary Lidak ,  
3. oraz  Pasta paprykowo-śliwkowa  – zgłoszona przez Panią Agnieszkę Czubak.  
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Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane za: 
1. Pasztet z papryki dla Pani Katarzyny Fokt,  
2. Pieczeń z papryką dla Pani Anity  Ofiary,  
3. Paprykowe placuszki z piersią kurczaka oraz natką pietruszki dla Pani Karoliny Byzdry. 

 
Efektem przeprowadzonych konkursów było złożenie dwóch wniosków przez lokalnych 

producentów produktów spożywczych uczestników konkursu - do Sieci Dziedzictwa Kulinarnego 
Mazowsze - Krzysztofa Wikalińskiego rolnika indywidualnego - Sok malinowy Haneczka i Piekarni 
WACYN wypiekającej Drożdżowiec z WACYNA.  Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za 
udział w konkursie, za wspaniałe przepisy oraz propozycje dań. 

PAMIĘTAM JAK.. KRÓTKA OPOWIEŚĆ O LOKALNYCH SMAKACH 
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Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” . Kwota dofinansowania na realizację zadania w wysokości 
10 000,00 zł. 

Na tradycje kulinarne mają wpływ warunki naturalne czyli miejsce, gdzie żywność jest 
produkowana, a także sposób jej wytwarzania. Równie ważne są przechodzące z pokolenia na 
pokolenie, przepisy i technologie przygotowania potraw. W tradycyjnych sposobach odżywiania się 
mieszkańców należy wyróżnić pożywienie normalne (codzienne) oraz pożywienie w okresach 
głodowych, a także przygotowywanie posiłków świątecznych z okazji świat dorocznych lub rodzinnych. 
Pomimo bardzo ograniczonej ilości pożywienia w niektórych regionach rozwinęły się uprawy roślin 
bądź hodowla, które nie tylko pozwalały zaspokoić głód ale również były towarem na sprzedaż. Nie ma 
jednak powrotu do przeszłości. Zresztą nie trzeba jej idealizować, ona miała także swoje mankamenty, 
jednakże propagowanie rzetelnej wiedzy o tej przeszłości, a także propagowanie ekologicznego 
pożywienia, propagowanie turystyki kulinarnej, ochrona regionalnej specyfiki, jest naszym 
obowiązkiem. Wartości te, rozumiane jako dziedzictwo kulinarne warto i należy chronić. Publikacja 
dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/pamietam-jak/  

 

 
12 września 2021 r. w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 w Domu Kultury w 

Przysusze miała miejsce promocja publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych 
smakach.  Autorką publikacji jest Pani dr Agnieszka-Zarychta Wójcicka – pracownik Muzeum im. 
Oskara Kolberga w Przysusze. Opracowanie zostało wydane w partnerstwie przez Stowarzyszenie 
Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” i Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.   Spotkanie przebiegło 
w miłej, wręcz rodzinnej atmosferze, z udziałem zaproszonych gości. Autorka miała możliwość 
opowiedzieć o swojej cierpliwej, długotrwałej pracy polegającej na zbieraniu i porządkowaniu wiedzy o 
dawnych (przedwojennych i powojennych) lokalnych smakach polskiej wsi, utrwalonych w pamięci 
żyjących kobiet z powiatu przysuskiego.  

Pani Agnieszka Zarychta-Wójcicka podziękowała wydawcom, wszystkim osobom 
zaangażowanym w powstanie publikacji i pomocnym na każdym etapie jej tworzenia. Obecni otrzymali 
po egzemplarzu książki, a całe wydarzenie zakończyła degustacja lokalnych specjałów przygotowanych 
na stoisku degustacyjnym. Obecni na promocji mogli popróbować dżemu z papryki, miodów z Pasieki 

http://ebook.wdolinieradomki.pl/pamietam-jak/
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pod gruszami, soków z Gospodarstwa Sadowniczego Bankiewiczów, przednich wypieków z Piekarni 
WACYN i znakomitych wędlin z Gospodarstwa Rolnego Pysiaków. 
Publikacja została ciepło przyjęta, a autorka, pełna zapału do dalszej pracy, ma już kolejne plany 
wydawnicze… 

 
 Podczas wydarzenia odbyły się prelekcje dotyczące lokalnych produktów i 

producentów z obszaru Doliny Radomki w których wiedzę uzyskało 40 osób . Zorganizowane w 
ramach zadania  i włożone w ramy Europejskich Dni Dziedzictwa 2021 wpisały się świetnie tematyką w 
tegoroczne hasło brzmiące Smaki dziedzictwa, jako aspekt związany m.in. z kuchnią historyczną, 
regionalną czy lokalną. Prelekcje przeprowadził Cezary Nowek przybliżając uczestnikom zarówno 
producentów członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze jak i ich produkty, oraz pokazując 
wpływ produktów lokalnych i regionalnych na rozwój zarówno przedsiębiorstw jak i Sieci Dziedzictwa 
Kulinarnego i Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki. Prelekcja nt. Produktów i producentów Sieci 
Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza została przeprowadzone podczas promocji 
publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach. Prelekcja nt. Produktów lokalnych 
jako podstawy rozwoju Sieci Dziedzictwa Kulinarnego „Doliny Radomki” miała miejsce podczas 
prezentacji kuchni dworskiej. Smaki tej kuchni zaprezentował szef kuchni restauracji „Prowincja” w 
Dworze Zbożenna w gminie Przysucha. 

Zamierzenie Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” cząstki dawnych dań, potraw, produktów, 

oraz towarzyszących im zwyczajów i rytuałów zachowania od zapomnienia i ich upowszechnienia 

zostało zrealizowane w stu procentach poprzez opracowanie i wydanie publikacji, która w swojej treści 

odnosi się do tych produktów i zwyczajów. Jest to zaledwie niewielka cząstka odnosząca się do obszaru 

Doliny Radomki, ale niezwykle ważna mając na uwadze upowszechnianie tej wiedzy rozpoczynając od 

niewielkich regionów, a wychodząc z nimi coraz dalej poprzez możliwości rozpowszechniania publikacji 

poprzez internet, poprzez obecność na targach, jarmarkach, dożynkach - imprezach nie tylko o zasięgu 

lokalnym, ale też ogólnopolskim. 
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Zapraszamy państwa do lektury publikacji i wykorzystania zawartych w niej przepisów. 

 

W celu upowszechniania wiedzy nt. Sieci Dziedzictwa Kulinarnego zamieściliśmy w lokalnej 
prasie artykuł dotyczący wymienionego tematu w kontekście działań projektowych. Zawarliśmy w nim 
informacje dotyczące publikacji, Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze i jej członków, oraz 
wytwarzanych przez nich produktach. Artykuł ukazał się w grudniowym wydaniu Informatora 
samorządowego Gminy Przytyk, oraz w Panoramie Gminy Jedlińsk.  

      
 

OBSZAR „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO” ZADANIE 6 PROPAGOWANIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO ORAZ 
UPOWSZECHNIANIE ROLI PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM 

ROLA PSZCZÓŁ W ŚRODOWISKU NATURALNYM 
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Projekt realizowany w okresie od maja do grudnia 2021 w partnerstwie ze Stowarzyszeniem 
Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” oraz Związkiem Gmin „Radomka”. Kwota dofinansowania na 
realizację zadania w wysokości 10 000,00 zł. 

W ramach projektu przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne pn. "Po co są potrzebne 
pszczoły" skierowane do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego ze 
szczególnym uwzględnieniem klas I-III/i lub dzieci w wieku przedszkolnym w Sławnie 09.11.2021, 
Jedlińsku 18.11.2021, Mleczkowie 25.10.2021, Przytyku 20.10.2021, oraz w Skrzyńsku 17.11.2021 i 
Wieniawie 16.11.2021. Zajęcia poprowadzone zostały przez Mistrza Pszczelarstwa Łukasza 
Murawskiego, podczas zajęć przedstawił przyczyny, dla których człowiek hoduje pszczoły. Uczniowie 
poznali też inne znaczenie pszczół w przyrodzie. Odpowiadali na pytanie: co się stanie, gdy zabraknie 
pszczół? Znajdowali sposoby pomagania pszczołom w przetrwaniu, Z pomocą prowadzącego 
wykonywali prosty domek dla dzikich pszczół i zapylaczy jednocześnie je poznając. Zajęcia połączone 
zostały z degustacją miodów i wykonaniem prostego zadania logicznego w postaci pokolorowania 
rysunku pszczoły poprzez wcześniejsze połączenie odpowiednio cyfr.  

Przeprowadzonych zostało 6 zajęć edukacyjnych w 6-ciu szkołach podstawowych powiatu 
radomskiego i przysuskiego w Sławnie, Jedlińsku, Mleczkowie, Przytyku, oraz w Skrzyńsku i 
Wieniawie, w których łącznie wiedzę uzyskało 325 dzieci.  

 

Następnie przeprowadzone zostało działanie przyczyniające się do wzrostu rozpoznawalności 
produktów pszczelich, czyli konkurs skierowany do pszczelarzy i osób hodujących pszczoły 
amatorsko pn. „Najlepsze miody z Twojej zagrody". Ideą konkursu było z jednej strony 
wypromowanie miodów i ich producentów z obszaru powiatów radomskiego i przysuskiego, poprzez 
skierowanie go do szerokiego grona odbiorców. Konkurs przeprowadzony został w trzech kategoriach: 
1. miód pszczeli odmianowy, 2. miód pszczeli wielokwiatowy i 3. miód pszczeli spadziowy. Oparty 
został o zasady zawarte w regulaminie konkursu. 20 października w Domu Kultury w Przysusze miało 
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miejsce wręczenie nagród dla pszczelarzy w rozstrzygniętym konkursie pn. „Najlepsze miody z Twojej 
zagrody”. Komisja konkursowa po ocenie dwudziestu miodów, które zostały zgłoszone w konkursie 
przyznała nagrody w postaci pszczelich pokarmów: 

w kategorii miody pszczele odmianowe: 

 „Pasieka Pod gruszami” Agnieszka i Stanisław Komorowscy z Czrnego Ługu w gminie Jedlińsk za miód 
rzepakowy;  
Łukasz Murawski z Woli Wacławowskiej w gminie Wolanów za miód gryczany;  
Kazimierz Cieślak z Przysuchy za miód nawłociowy; 
Kazimierz Kwiecień z Ludwikowa w gminie Jedlińsk za miód akacjowy; 
 

w kategorii miody pszczele wielokwiatowe: 
Pasieka Stanisław Jakubczyk z Przysuchy; 
„Pasieka na górce” Krzysztof Wrzesień z Jakubowa w gminie Przysucha; 
Tomasz Kopania ze Smagowa w gminie Przysucha; 
 
w kategorii miody pszczele spadziowe: 
Pasieka Stanisław Jakubczyk z Przysuchy; 
„Pasieka rodzinna” Andrzej i Halina Wrzesień z Jakubowa gmina Przysucha; 
Adam Rejmer z Kozłowca w gminie Przysucha; 
 

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy. 

 
W kolejnym działaniu przeprowadziliśmy w dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka 

w Przytyku seminarium pn. "Po zdrowie do pasieki zamiast do apteki" jako działanie edukacyjne 
połączone z działaniem w kierunku wzrostu rozpoznawalności produktów pszczelich. Choć produkcja 
miodu od dziesięcioleci ma się dobrze, dużo gorzej jest z jego sprzedażą. Ma to związek także z dużo 
tańszym miodem z importu. Niestety, podobnie jak w przypadku innych produktów zaliczanych do 
żywności wysokiej jakości, miód naturalny chętnie jest kupowany przez określoną grupę 
konsumentów, którzy podczas zakupów kierują się nie ceną, a jakością i zdrowotnością produktu. W 
ostatnich latach, właśnie z tego powodu, organizowanych jest wiele akcji promocyjnych, mających na 
celu sprzedaż miodu. Choć zainteresowanie rośnie, nadal ilość wyprodukowanego przez pszczelarzy 
miodu jest większa niż ich rynek zbytu. Aby wzrosła, konieczne jest edukowanie konsumentów 
odnośnie sposobów wykorzystania miodu i jego przeróżnych pozytywnych właściwości, czyli 
seminarium połączyliśmy z wykładem nt. „Znaczenie miodu i produktów pszczelich w żywieniu 
człowieka”. Wykład na podstawie przygotowanej autorskiej prezentacji przeprowadziła mgr 
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dietetyki klinicznej z doświadczeniem w żywieniu indywidualnym i zbiorowym pani Karolina Gora. W 
wydarzeniu uczestniczyło 31 osób. 

 

 

OBSZAR „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO” ZADANIE: REALIZACJA DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z EDUKACJĄ W ZAKRESIE 
OCHRONY POWIETRZA ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM ZE SZCZEGÓLNYM 
UWZGLĘDNIENIEM ZWIĘKSZENIA ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZEŃSTWA W OBYDWU 
ZAKRESACH. 
 

DBAJMY O POWIETRZE KTÓRYM ODDYCHAMY 

 

 

Ochrona środowiska, gospodarka niskoemisyjna, dostosowanie do zmian klimatycznych to kilka 
pojęć, pod którymi kryją się działania wspierane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. 
Celem takich projektów jest dbałość o zrównoważony rozwój, zapobieganie niekorzystnym zmianom 
w środowisku naturalnym, monitoring środowiska, edukacja ekologiczna itp. 

Projekt realizowany przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z partnerami 
Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej "Radomka", oraz Związkiem Gmin "Radomka"  w okresie 
od czerwca do grudnia 2021, dofinansowany kwotą 20 000,00 zł.. 

Celem realizowanego projektu było uświadomienie społeczeństwu zagrożenia dla zdrowia ludzi 
i środowiska wynikającego z zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego związanego z rozwojem 
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przemysłu i komunikacji, oraz wiążącą się z tym potrzebę jego ochrony oraz zabezpieczenia gospodarki 
i człowieka przed szkodami powstającymi wskutek emitowania zanieczyszczeń do atmosfery, także w 
postaci hałasu. Dlatego w ramach projektu przeprowadzone zostały działania edukacyjne podnoszące 
świadomość ekologiczną mieszkańców.  

Pierwszym z nich były działania dotyczące opracowania, wydrukowania i rozpropagowania ulotek 

dotyczących:  

- obowiązków wynikających z zapisów uchwały antysmogowej Uchwała Nr 162/17 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze 

województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których 

następuje spalanie paliw w zakresie dotyczącym zakazu stosowania określonych paliw w instalacjach 

(czym nie można palić w kotłach, piecach i kominkach) o których mowa w § 4 ww. uchwały, oraz w 

zakresie dotyczącym terminów obowiązywania wymagań dla instalacji (jakich kotłów, pieców i 

kominków można używać) określonych w § 10 pkt. 2 i pkt 3 uchwały, oraz 

 - obowiązków wynikających z zapisów (Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie 

mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w 

powietrzu), w zakresie współpracy z gminami przy inwentaryzacji i wymianie źródeł ciepła, wymiana 

źródła ciepła, jeżeli nie spełnia ono wymogów uchwały antysmogowej, 

 - przekazywania gminie deklaracji o wymianie bądź instalacji dodatkowych źródeł ciepła w 

gospodarstwie domowym w przypadku, gdy wymiana realizowana jest bez pośrednictwa lub 

współfinansowania przez gminę,  

- całkowitego zakazu używania dmuchaw do liści. W zakresie Ograniczeń obowiązujących tylko 

podczas trwania ogłoszonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska powiadomienia o 

ryzyku wystąpienia przekroczenia norm jakości powietrza: 

 - zakazu korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków 

kominkowych, piecyków ozdobnych) - zakaz nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do 

lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,  

- zakazu używania spalinowego sprzętu ogrodniczego, 

- zakazu rozpalania grilli i ognisk.   

Wydrukowano i rozpropagowano 20 tysięcy ulotek. Ulotki zostały spersonalizowane pod 
kątem gminy do mieszkańców której były przekazywane. Liczba ulotek została skonsultowana z 
poszczególnymi gminami, które szacowały jej ilość na podstawie źródeł ciepła na paliwo stałe. 
Przekazano protokołami 6000 szt. ulotek dla sołectw w Mieście i Gminie Przysucha, 2000 szt. ulotek dla 
sołectw w Gminie Wolanów, 4000 szt. ulotek dla sołectw w Gminie Zakrzew, 4000 szt. ulotek dla 
sołectw w Gminie Jedlińsk, 2200 szt. ulotek dla sołectw w Gminie Przytyk, 1800 szt. ulotek dla sołectw 
w Gminie Wieniawa. 



 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

54 
 

 
 
Podążając ścieżką edukacji zrealizowany został cykl 6 spotkań edukacyjno-informacyjnych 

dotyczących ochrony powietrza skierowanych do dzieci szkół podstawowych przeprowadzony w 6 

szkołach w oparciu o opracowaną prezentację, w których wiedzę uzyskało 247 dzieci, uczniów szkół 

podstawowych. Zajęcia przeprowadzone zostały w dniach 18.10.2021 w PSP w Przytyku uczestniczyło 

65 uczniów; 21.10.2021 w Mleczkowie uczestniczyło 20 uczniów; 04.11.2021 w Sławnie uczestniczyło 

40 uczniów; 16.11.2021 w Skrzyńsku uczestniczyło 20 uczniów; 17.11.2021 w Wieniawie uczestniczyło 

40 uczniów; 18.11.2021 w Jedlińsku uczestniczyło 62 uczniów. Przekazana tematyka, zawarta w tym 

cyklu to zagadnienia wynikające z w/w uchwały antysmogowej, oraz w/w uchwały dotyczącej 

obowiązków wynikających z zapisów (Uchwały nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w 

których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Podczas 

spotkań przekażemy informacje dotyczące ochrony przed hałasem., jako jednym z czynników 

zanieczyszczających powietrze.  

Po zakończonym spotkaniu przeprowadzony został wśród uczestników quiz (specjalnie 

opracowany w ramach wolontariatu) zawierający 10 pytań dotyczących tematyki szkolenia. Szkołą w 

której uczniowie, dokładnie słuchali prezentacji i odpowiedzieli poprawnie na największą liczbę pytań 

(podczas pierwszej udzielanej odpowiedzi) był Zespół Szkolno-Przedszkolny z Jedlińska i został 

nagrodzony elektronicznym uchem. Elektroniczne ucho świetnie wpisuje się w działania związane z 

ograniczaniem hałasu. Stoi na straży nadmiernego hałasu, dyscyplinuje uczniów w szkole, alarmuje 

kiedy na korytarzu czy też w klasie jest za głośno. Ucho powieszone w klasie/pomieszczeniu pilnuje 

dzieci (ale i dorosłych) przez systematyczne informowanie o przekroczonych decybelach gdy jest za 

głośno. Generalnie elektronika ucha dba o ciszę w szkole. Włącza czerwone ucho gdy poziom hałasu na 

korytarzu lub sali przekracza normę! Żółte uszko sygnalizuje zbliżanie się do granicy normy dźwięku w 

placówce. Elektroniczne ucho jest przenośne, można je umieszczać kolejno w różnych klasach 

uwypuklając problem hałasu i pokazując naocznie jego głośność i skutki.  
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W dniu 17.12.2021 na podstawie protokołu Elektroniczne Ucho zostało przekazane na ręce 

pani dyrektor Elżbiety Religi.  

 
 

W ramach kampanii edukacyjno-informacyjnej opracowany i opublikowany został e-book 

dotyczący ochrony powietrza. treść e-booka dotyczy przyczyn zanieczyszczeń powietrza i działań 

związanych z jego ochroną. 

Link do e-booka: http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-

skutki-ochrona/ 

http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-skutki-ochrona/
http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-skutki-ochrona/
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OBSZAR „EKOLOGIA I OCHRONA ZWIERZĄT ORAZ OCHRONA DZIEDZICTWA 
PRZYRODNICZEGO” ZADANIE: DZIAŁANIA EDUKACYJNE I INFORMACYJNE W ZAKRESIE 
GOSPODARKI ODPADAMI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ZAGADNIEŃ ZWIĄZANYCH Z 
WDRAŻANIEM GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM 

BĄDŹMY EKO W DOLINIE RADOMKI 

 

 
 

Projekt realizowany będzie w okresie od czerwca do grudnia 2021, w ramach projektu Stowarzyszenie 
„Razem dla Radomki” wspólnie z partnerem projektu Stowarzyszeniem Aktywności Obywatelskiej 
"Radomka" zamierza realizować inicjatywę zmierzającą do edukowania mieszkańców Doliny Radomki 
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na temat ochrony środowiska w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz gospodarki o 
obiegu zamkniętym w tym idei Zero Waste. Kwota dofinansowania 20 000,00 

Pierwszym działaniem  edukacyjno-informacyjnym było opracowanie, wydrukowanie i 

rozpropagowanie 1 000 szt. ulotek dotyczących małoodpadowego stylu życia. Zawarte w nich zostały 

m.in. informacje dotyczące odpowiedzialnych zakupów, segregacji, recyklingu, kompostowania. Ulotki 

zostały rozpropagowane na obszarze Doliny Radomki tj. w gminach Jedlińsk, Wolanów, Zakrzew, 

Wieniawa, Przytyk, oraz w Gminie i Mieście Przysucha.  

 
 

Zrealizowany został cykl 12 wykładów edukacyjno-informacyjnych przeprowadzonych w 7 

szkołach w oparciu o opracowaną prezentację w których wiedzę na temat selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz idei 

Zero Waste oraz 3U uzyskało łącznie 379 dzieci szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w PSP z 

Przytyka w dniu 19.10.2021 o godz. 9.50 - 30 dzieci i 10.55 - 34 dzieci; w Mleczkowie w dniu 

27.10.2021 o godz. 10.00 - 20 dzieci; we Wrzosie 29.10.2021, godz. 11.30 - 45 dzieci; w Sławnie 

04.11.2021 godz. 9.00 40 dzieci i godz. 13.00 - 20 dzieci; w Wieniawie 17.11.2021 godz. 8.55 - 20 dzieci 

i godz. 10.05 - 20 dzieci; w Jedlińsku 18.11.2021 godz. 8.55 - 57 dzieci i godz. 9.50 - 53 dzieci. Działania 

informacyjne skierowane do najmłodszych i kształtowanie prawidłowych postaw dotyczących ochrony 

środowiska poprzez przekazywanie prawdziwych informacji dot. selektywnej zbiórki odpadów (jak np. 

mit jednej śmieciarki) to działanie, które przekłada się także na dorosłych poprzez ich dzieci, czy wnuki.  
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Opracowany i opublikowany został e-book dotyczący przybliżeniu zagadnień związanych z 

zapobieganiem powstawania odpadów, oraz gospodarki o obiegu zamkniętym. Część osób, która chce 

prowadzić tryb życia zgodny z ekologicznymi założeniami, nie wie od czego zacząć. Jak się wydaje 

najważniejsze są codzienne zachowania, drobne czynności i uczenie się proekologicznych 

przyzwyczajeń. To właśnie one mają największy wpływ na środowisko naturalne. Dlatego warto 

przybliżyć kilka zasad (kanonów), które być może przyczynią się do ich praktycznego stosowania. 

Podstawowym założeniem przy gospodarowaniu odpadami powinno być ograniczenie liczby 

surowców, które niewykorzystane w postaci odpadów trafiają na składowiska odpadów. Tematy, które 

zawarte zostały w e-booku to idea Zero Waste, zasada 3U. W publikacji poruszamy także temat 

Greenwashingu. W ostatnim czasie niezwykle popularny w kreowaniu wizerunku firmy stał się temat 

ekologii. Co chwilę słyszymy o ekologicznych produktach czy zaangażowaniu firmy w ekologię. 

Niestety, okazuje się, że przedsiębiorcy nadużywają określenia „ekologiczny” – ich produkty, usługi, 

działalność często mają niewiele wspólnego z ekologią. Nierzadko są to działania wyłącznie 

marketingowe, mające na celu wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy; przedsiębiorstwa 

proekologiczne są bowiem lepiej postrzegane przez społeczeństwo czy partnerów biznesowych. Poza 

tym, „eko” jest w modzie. Konsumenci postrzegają ekologiczne produkty jako lepsze, pragną je 

posiadać. Ekologia wpływa więc na decyzje zakupowe – i dlatego przedsiębiorcy tak chętnie ją 

wykorzystują. Nie zawsze uczciwie. Nieuzasadnione kreowanie wizerunku ekologicznego, 

wprowadzanie w błąd konsumentów przez informację, że produkt czy usługa jest ekologiczna, gdy nie 

jest to zgodne z prawdą, nazywane jest greenwashingiem – czy też w wersji spolszczonej ekościemą.  

Link do e-booka: http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-radomki/  

http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-radomki/
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Przeprowadzony został Konkurs na inicjatywę ekologiczną. Poprzez konkurs promowane były 

dobre praktyki w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki o 

obiegu zamkniętym. To przekłada się na promowanie właściwych postaw wśród mieszkańców Doliny 

Radomki. Konkurs skierowany był zarówno do szkół, jak i przedsiębiorców, oraz stowarzyszeń, rolników 

i osób indywidualnych. Katalog inicjatyw był szeroki, chodziło tylko o to by wpisywał się w temat 

zapobiegania powstawaniu odpadów oraz wdrażania założeń gospodarki o obiegu zamkniętym. W 

konkursie do 20 listopada 2021 wpłynęło 12 zgłoszeń na eko działanie. Komisja konkursowa w dniu 

01.12.2021 przyznała 9 nagród w 3 kategoriach: powtórne wykorzystywanie odpadów, sposoby na 

oszczędzanie wody i ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów.  

 

Nagrodzeni zostali: 

 W kategorii: powtórne wykorzystanie odpadów: 

 I miejsce – Szkolne Koło Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku za wykonanie przez 6 

uczennic przedmiotów użytkowych z odpadów: miś ze starego ręcznika, karmnik dla ptaków, 

segregator na biurko, wieniec bożonarodzeniowy, skarbonka świnka, zabawka robot;  

II miejsce - Gospodarstwo Sadownicze MB Monika Bankiewicz za powtórne wykorzystanie wytłoków z 

warzyw i owoców powstających w procesie produkcji soku;  

III miejsce - Anna Kosuniak za kompostownik wykonany z palet przemysłowych;  
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W kategorii: sposoby na oszczędzanie wody: 

 I miejsce – Firma MIGMA Łukasz Lech za zakupienie i montaż oczyszczalni wody technologicznej 

poprzez co nastąpiła redukcja zużycia wody w obróbce kamienia o 95%; 

II miejsce - Gospodarstwo Rolne Jana Kosuniaka za wykonanie systemu zbierania wody opadowej 

wykorzystywanej do podlewania do wykopanego w tym celu stawu ;  

III miejsce - Gospodarstwo domowe Marka Drabika własnoręczne wykonanie systemu do zbioru 

deszczówki do zbiornika w celu podlewania roślin;  

 

W kategorii: ograniczenie powstawania i/lub segregacja odpadów:  

I miejsce – Firma CUT - POL Krzysztof Walczak za produkcję ekopozytorów reklamowych z tektury typu 

plaster miodu, które po czasie użytkowania można w pełni przetworzyć i wyprodukować z nich 

ponownie tekturę;  

II miejsce - Firma IMAGE Piotr Walczak za produkcję ekopozytorów reklamowych ze sklejki, która 

zawiera jedynie klej naturalny w pełni recyklingowana na pelet;  

III miejsce - Firma Maciejka Pizza &CaffeAgnieszka Gawin za zainstalowanie pompy ciepła do 

ogrzewania wody wykorzystywanej w restauracji; 

Laureaci konkursu odebrali nagrody w dniach 15 grudnia 2021 w Urzędzie Gminy w Przytyku i 

w Marianowicach, w dniu 16 grudnia 2021w Urzędzie Gminy w Wieniawie i 17 grudnia 2021w Urzędzie 

Gminy w Jedlińsku. 

Zakupione zostały eko-toreby bawełniane z nadrukiem "Bądźmy eko w Dolinie Radomki" i 

"Zero Waste" i przekazane mieszkańcom gmin Jedlińsk, Wolanów, Wieniawa, Przytyk. 

 

 

KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH 

PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2021. 

DZIAŁALNOŚĆ LGD RAZEM DLA RADOMKI W ZAKRESIE AKTYWIZACJI I ROZWOJU 
OBSZARÓW WIEJSKICH. 

Celem realizowanej operacji, było opracowanie i wydruk 1000 sztuk publikacji oraz nagranie 8 

autorskich filmów prezentujących rozwój obszarów wiejskich na przykładzie działań Lokalnej Grupy 

Działania „Razem dla Radomki” realizowanych w ramach wsparciu zewnętrznych środków unijnych 

i krajowych w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Zadanie 
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dofinansowano w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 

2014-2020 dla Województw Mazowieckiego na 2021 rok. Kwota dofinansowania: 40 564,47 zł. 

 

 

Dzięki zrealizowanym zadaniom udało się  zbudować  wiedzę i upowszechnić informację o zmianach, 

jakie zostały zrealizowane na obszarach wiejskich w ostatnich latach. Pomogło w tym przygotowanie 2 

wydawnictw (publikacja i filmy) które pozwoliły zaprezentować w jaki sposób ta zmiana nastąpiła 

w okresie lat 2016-2021 na terenie gmin tworzących Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.   

Filmy promujące LGD: 

W filmach zostały ukazane informacje promujące i ukazujące rozwój obszarów wiejskich, terenu 

gmin tworzących Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w oparciu o fundusze unijne przekazane 

w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w naborach wniosków i pozostałe działania 

aktywizujące obszary wiejskie, na które LGD pozyskuje od blisko 10 lat dodatkowe środki finansowe, 

które wpływają na rozwój społeczności lokalnych.   

Filmy przedstawiają efekty zmian na obszarach wiejskich – gmin należących do obszaru LSR „Razem dla 

Radomki” (tj. gmin Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, Przytyk i Jedlińsk) które nastąpiły w 

okresie lat 2016-2021 dzięki podjęciu działań w zakresie aktywizacji i rozwoju tych terenów w oparciu o 

realizowane przez LGD „Razem dla Radomki” konkursy i nabory wniosków w ramach Programu 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2021. W wydawnictwie ukazane zostało znaczenie 

współpracy trójsektorowej (samorządów-przedsiębiorców-mieszkańców), które w ostatnich latach 

wpłynęło na aktywny rozwój tych obszarów.  

Filmy przygotowane będą wg następującego zakresu tematycznego 

- Film prezentujący obszary inwestycji infrastrukturalnych i aktywności gmin w zakresie współpracy 

z LGD i sektorem org. pozarządowych i instytucji. 

- Film: Budowanie społeczeństwa obywatelskiego na przykładzie działań LGD Razem dla Radomki. 

Informacja o całokształcie działalności LGD w zakresie aktywizacji organizacji pozarządowych (projekty 

grantowe) oraz informacja o wsparciu przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, czy też powstaniu 

infrastruktury publicznej. 

- Film: Rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich 

Filmy przygotowane zostaną w technologii Full HD czas trwania każdego z 2 głównych nich wynosić 

będzie minimum 10 minut i prezentować będzie miejsca, krajobrazy, aktywność mieszkańców, 

rozmowy z zaproszonymi gośćmi. Dodatkowo przygotowany będzie 3 tematyczny film prezentujący 

obszary inwestycji infrastrukturalnych, który podzielony będzie na 6 części – prezentujących obraz 

dofinansowań dla każdej z gminy należącej do LGD. Dzięki takiemu podziałowi uda się zaprezentować 

więcej informacji i zakresu dofinansować dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

 

Aktywna Wieś - Dobre Praktyki. Publikacja prezentująca efekty wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju 

w latach 2016-2021 przez LGD Razem dla Radomki. 
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Publikacja opracowana w formie online, a także została wydrukowana w formacie 205x205mm w ilości 

1000 sztuk i w formacie papierowym. Liczy 188 stron.  

Przedstawione zostały w niej efekty zmian na obszarach wiejskich – gmin należących do obszaru LSR 

„Razem dla Radomki” (tj. gmin Przysucha, Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, Przytyk i Jedlińsk) które 

nastąpiły w okresie lat 2016-2021 dzięki podjęciu działań w zakresie aktywizacji i rozwoju tych terenów 

w oparciu o realizowane przez LGD „Razem dla Radomki” konkursy i nabory wniosków w ramach 

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2016-2021.  

W wydawnictwie ukazane będzie znaczenie współpracy trójsektorowej (samorządów-przedsiębiorców-

mieszkańców), które w ostatnich latach wpłynęło na aktywny rozwój tych obszarów. To dzięki 

funduszom unijnym, od 15 lat obserwujemy stały rozwój na polskiej wsi.  

Zawarliśmy w niej informacje o działalności LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w 

latach 2016-2021 – prezentując m.in. informacje o przekazanych dofinansowaniach w ramach 

realizowanych naborów wniosków, czy też o naszej aktywności w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na realizacje różnych projektów. 

Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" skutecznie realizuje w ramach nowej perspektywy unijnej 

działania dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na których wdrażanie 

otrzymała blisko 15 milionów złotych. W publikacji przedstawiamy informacje o działaniach 

podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, prezentując wybrane projekty w 

zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; 

wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na otwarcie działalności gospodarczej, a także 

wsparciu na rzecz projektów grantowych. 

Publikacja w wersji on-line jest dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-

wies-dobre-praktyki 

Publikaca wersji *.pdf dostępny jest pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf 

http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki
http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki
http://ebook.wdolinieradomki.pl/aktywna-wies-dobre-praktyki
http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf
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LIDERZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH. 

Liderzy Społeczności to inicjatywa Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” mająca na celu   

budowę silnego, aktywnego społeczeństwa w tym rozwój i wzmacnianie potencjału organizacji 

pozarządowych, grup nieformalnych i lokalnych liderów z terenu powiatu radomskiego, przysuskiego 

i zwoleńskiego. 
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Nasze działania skierowaliśmy do wzmacniania kompetencji, budowania wiedzy i szkolenia 

zainteresowanych podmiotów w dwóch cyklach warsztatów. Jedne z nich polegały na organizacji 

działań w zakresie promocji wolontariatu wśród dzieci i młodzieży, w ramach których zrealizowaliśmy 6 

warsztatów, w których uczestniczyła grupa 148 osób. Zorganizowane zostały one w miesiącu 

październiku 2021 r.  

KONKURS AKTYWNE NGO I III GALA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH I WOLONTARIATU 

Dodatkowo w projekcie zaplanowaliśmy i przeprowadziliśmy konkurs pt. Aktywne NGO, mający  na 

celu wybór najaktywniejszych organizacji pozarządowych, najciekawszych inicjatyw lokalnych i/lub 

działań wolontariackich oraz lokalnych liderów społeczności lokalnych. Jest to pierwsza tego typu 

inicjatywa realizowana na terenie południowego Mazowsza, którą zainaugurowaliśmy w ubiegłym 

roku, aby pokazać aktywne organizacje i osoby działające na rzecz dobra innych. Rozstrzygnięcie 

konkursu nastąpiło na II Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, które zorganizowane zostało w 

dniu 20 października 2021 r. w Domu Kultury w Przysusze.  

Do konkursu zgłosiło się 27 podmiotów. Nagrody przyznano dla:  

- KATEGORIA LOKALNI LIDERZY - PRZYZNANO 4 NAGRODY GŁÓWNE FINANSOWE, KAŻDA O WARTOŚCI 

1000,00 ZŁ. Liderami zostali: 

- Kazimiera Owczarek i Krzysztof Mazurkiewicz (animatorzy kultury z gminy Wolanów, którzy od 

kilkudziesięciu lat aktywnie pielęgnują tradycje ludowe i kierują pracami Stowarzyszenia Inicjatyw 

Kulturalnych na Ludową Nutę) 

- Dagmara Janas Prezes jednego z najbardziej aktywnych stowarzyszeń regionu radomskiego – 

Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych „Razem”) 

- Piotr Skiba (Prezes Młodzieżowej Akademii Piłki Siatkowej w Przysusze, animator sportu, organizator 

wydarzeń sportowych i animacyjnych, w tym turniejów rangi Superpucharu Polski i Finału Mistrzostw 

Polski w Siatkowce Plażowej, na których organizacje rokrocznie pozyskuje wsparcie w ramach 

konkursów skierowanych do ngo) 

- Barbara Waśkiewicz (pedagog z Wolanowa, założycielka i liderka Stowarzyszenia Miłośników Zespołu 

Ludowego Wolanianki) 

- Wyróżnienia w tej kategorii przyznane zostały dla: Leokadii Wlazło, Tomasza Wróbla, Małgorzaty 

Hadas i Elżbiety Niewadzisz. 

  

- KATEGORIA NAJCIEKAWSZE INICJATYWY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W 2020 I W 2021 ROKU. 

PRZYZNANO NASTĘPUJĄCE NAGRODY: 

I Miejsce - Nagroda finansowa o wartości 1500,00 zł – przyznana dla - Fundacji Muzyka Zakorzeniona 

za inicjatywy na rzecz rozwoju kultury ludowej. 

II miejsce – nagroda finansowa o wartości 1000,00 zł - Fundacja ICAD za projekt dobre sąsiedztwo – 

projekt ekologiczno obywatelski 

III miejsce (przyznano dwie nagrody) – każda o wartości 700,00 zł dla Stowarzyszenie Budujemy 

Przystań – Budowa Ogrodu Sensorycznego oraz dla Stowarzyszenia na rzecz osób niepełnosprawnych 

„Razem” za inicjatywy realizowane w 2021 r. 
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Nagrodę specjalną za realizację działań w zakresie przeciwdziałania pandemii COVID-19 przyznano dla 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Przytyku. 

Wyróżnienia przyznano dla Stowarzyszenia Droga Mleczna oraz dla Młodzieżowej Akademii Piłki 

Siatkowej w Przysusze. 

 

KATEGORIA NAJAKTYWNIEJSZE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE 

Przyznano 2 pierwsze miejsca – każde z nagrodą o wartości 1250,00 zł – przyznane dla: 

Stowarzyszenia Droga Mleczna 

Towarzystwa Kulturalnego im. Oskara Kolberga w Przysusze. 

II miejsce – nie przyznano 

III miejsce – przyznano 3 nagrody, każda o wartości 700,00 zł dla: 

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn oraz  Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAK oraz 

Koło Gospodyń Wiejskich Aktywne Dąbrowianki z Dąbrowy Jastrzębskiej. 

Wyróżnienia trafiły do: Koła Gospodyń Wiejskich Dębinianki z Dębin, Koła Gospodyń Wiejskich 

„Kochanowianki”, Stowarzyszenia Miłośników Zespołu Ludowego „Wolanianki” oraz do Stowarzyszenia 

Inicjatyw Kulturalnych „Na Ludową Nutę”. 

 

Na uroczystej Gali zaprezentowali się Prelegenci – Andrzej Rybus-Tołłoczko informujący o 

działalnościach rad pożytku publicznego, Jarosław Szczepaniak wskazujacy rozwiązania i dziąłania dla 

seniorów oraz Prezes LGD Cezary Nowek informujący o roli ngo w rozwoju społeczności lokalnych. 

 

WYJAZD STUDYJNY – PROMOCJA DOBRYCH PRAKTYK PROW 
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Elementem uzupełniającym projekt była organizacja wyjazdu studyjnego w ramach promocji dobrych 

praktyk KSOW, który odbył się w terminie od 31 sierpnia 2021 r. do 3 września 2021 r. – Pełna nazwa 

szkolenia wyjazdowego to „Dobre praktyki we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze 

środków Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji 

pozarządowych, gmin i mieszkańców.” Wzięło w nim udział 18 osób - przedstawicieli aktywnych 

organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych, przedsiębiorców z terenu 

działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli zobaczyć efekty wdrażania działań i inwestycji 

finansowanych ze środków unijnych. 

Za cel wyjazdu obraliśmy spotkania i szkolenia liderami – aktywnymi organizacjami pozarządowymi, 

przedsiębiorcami, lokalnymi grupami działania – które mogły zaprezentować nam swoje flagowe 

inicjatywy. 

Odwiedziliśmy Nidzicką Fundację Rozwoju „Nida”, która od 2001 roku organizuje Ogólnopolskie 

Spotkania Organizacji Działających na Obszarach Wiejskich, zajmuje się doradztwem ekonomicznym i 

prawnym, przyznaje stypendia, granty, a także realizuje wiele projektów związanych z ekonomią 

społeczną. O efektywności działań tej organizacji mogliśmy przekonać się uczestnicząc w warsztatach w 

Garncarskiej Wiosce w Kamionce, miejscu które zostało w 2009 roku nominowane do Europejskiej 

Nagrody Przedsiębiorczości – zdobywając II nagrodę oraz zostając laureatem w konkursie na Najlepszą 
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Inicjatywę Obywatelską „Pro Publico Bono”. Spotkanie z LGD przeprowadził Pan Krzysztof Margol - 

Prezes Fundacji oraz Lokalnej Grupy Działania Brama Mazurskiej Krainy. 

Kolejne dni to spotkania ze Stowarzyszeniem Północnokaszubską Lokalną Grupę Rybacką, największą 

lokalną inicjatywą powstałą na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Północnych Kaszub. PLGR 

utworzył m.in. m.in. Centrum MERK (Centrum Promocji i Edukacji MERK ) – w ramach projektu 

współpracy – który stanowi element Północnego Szlaku Rybackiego, turystycznego szlaku kulturowego 

łączącego tradycje środowisk rybackich, infrastrukturę oraz wydarzenia związane z rybactwem, w 

spójny projekt kreujący nowy produkt turystyczny na terenie województw północnej Polski. W 

spotkaniach w których uczestniczyli przedstawiciele Zarządu LGR-u – m.in. Prezes Zbigniew Chmaruk 

oraz Pani Kamila Nowicka – Zastępca Dyrektora Biura PLGR mogliśmy poznać specyfikę ich pracy i 

wymienić się doświadczeniami w zakresie wdrażania funduszów unijnych, podejmowania działań na 

rzecz wsparcia przedsiębiorców, organizacji pozarządowych i budowy szlaków kulinarnych. 

Odwiedziliśmy miejsce, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach środków PO RYBY i PROW – w 

tym. m.in. Sękate Specjały – przedsiębiorstwo Pana Dariusza Potrykusa, Osadę Średniowieczną 

Sławutowo, obiekt restauracyjny Nordowi Mol, helski Kutter – a także udaliśmy się w spacer po Pucku 

szlakiem Questu oraz szlakiem projektów PLGR w Pucku i na Półwyspie Helskim. 

Ostatnim elementem programu wyjazdu szkoleniowego był pobyt w Centrum Edukacji i Promocji 

Regionu w Szymbarku, stanowiącym połączenie muzeum, skansenu i parku rozrywki. Oprócz spotkań 

przeprowadzone zostały także szkolenia stacjonarne, podczas których pracownik LGD Razem dla 

Radomki – Arkadiusz Ostrowski – zapoznał uczestników z zagadnieniami: „Rola organizacji 

pozarządowych i instytucji samorządowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i możliwości 

pozyskiwania środków zewnętrznych” oraz „Promocja i marketing dla NGO i instytucji 

samorządowych”, uzupełniając wskazane zagadnienia o informacje o realizowanych przez LGD „Razem 

dla Radomki” w 2021 działaniach, naborach i projektach zewnętrznych. 

 

SZKOLENIA – SZKOLNE KLUBY WOLONTARIACKIE 
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Nasze działania skierowaliśmy do dzieci i młodzieży, które uczestniczyły w zajęciach Szkolne Kluby 

Wolontariackie i Wolontariat w organizacjach młodzieżowych, które zorganizowane zostały w miesiącu 

październiku 2021 roku. Uczestniczyła w nich grupa 148 osób. Zostały zorganizowane we współpracy z 

Publicznymi Szkołami Podstawowymi i odbyły się w:   

- 20.10.2021 r. Bielicha, ul. Przytycka 184, 26-601 Bielicha 
- 20.10.2021 r. Wrzos, Wrzos 6, 26-650 Przytyk   
- 21.10.2021r. Przytyk, ul. Szkolna 3, 26-650 Przytyk   
- 22.10.2021 r. Zakrzew, Zakrzew 58d, 26-652 Zakrzew 
- 28.10.2021 r. Łączany, Łączany 41a, 26-680 Wierzbica   
- 29.10.2021 r. Zakrzew, Zakrzew 58d, 26-652 Zakrzew 

Projekt stanowił oddolną inicjatywę, wskazaną przez aktywnych obywateli, lokalnych liderów, oraz 

przedstawicieli organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich - które mimo iż z roku na rok 

stanowią coraz liczniejszą grupę społeczną, nadal pozbawione są odpowiednich instrumentów, wiedzy 

i kwalifikacji, pozwalających im na rozwój i podjęcie działań, nabycia umiejętności w zdobywaniu 

zewnętrznych środków finansowych na ich działania.  

Osiągnięte wskaźniki projektu:  

- organizacja 1 Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

- udział w Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu grupy 47 osób. 

- organizacja 1 konkursu Aktywne NGO – na najaktywniejsze organizacje pozarządowe, 

najciekawsze inicjatywy organizacji pozarządowych i wolontariatu oraz na lokalnych liderów 

- organizacja 1 wyjazdu studyjnego w ramach dobrych praktyk 

- przeszkolenie grupy 18 osób – uczestników wyjazdu studyjnego w ramach dobrych praktyk 

-  udział w konkursie we wszystkich kategoriach: 27 zgłoszeń (podmiotów)  

- realizacja 6 spotkań warsztatowych w zakresie: Wolontariat szkolny 

- liczba uczestników spotkań: wolontariat szkolny: 148 osób w wieku do 18 roku życia 

- bezpośredni udział w projekcie 213 osób (148 osób – uczestnicy szkoleń, w tym 86 osób w wieku 

do 18 roku życia – uczestnicy szkoleń z zakresu wolontariatu szkolnego, oraz 18 osób – uczestniczy 

wyjazdu studyjnego, oraz 47 osób – uczestnicy II Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu.  

 

Rozdział 4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Nabory wniosków. 

Budżet. 

4.1.Podziałanie 19.2. 

 Nabory w 2021 roku.  

W 2021 roku LGD „Razem dla Radomki” ogłosiła 4 nabory w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.  

Tabela: Tematyka i terminy naborów realizowane w 2021r. przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” 

Lp. Numer Tematyka naboru Termin Limit dostępnych Środki 
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naboru składania 
wniosków 

środków w zł. wykorzystane 
w zł. 

1. 01/2021 Wsparcie inicjatyw lokalnych, 30.03.2021 – 
16.04.2021 

148 182,00 148 182,00 

2. 02/2021 Rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa, 

24.09.2021 – 
12.10.2021 

237 045,44 euro 
(948 181,76 zł) 

875 215,00 zł 

3. 03/2021 Inwestycje w ogólnodostępną 
i niekomercyjną infrastrukturę 
kulturalną, 

06.12.2021 – 
20.12.2021 

134 554,92 euro 
(538 219,80 zł) 

439 606,00 zł 

4. 04/2021 Infrastruktura publiczna: 
wybudowanie, 
zmodernizowanie lub 
wyposażenie obiektów 
turystycznych lub 
rekreacyjnych, 

06.12.2021 – 
20.12.2021 

281 213,47 euro 
(1 124 853,88 zł) 

705 217,00 zł 

 

Tabela: Liczba złożonych i wybranych wniosków przez Radę LGD w realizowanych naborach. 

Lp. Numer 
naboru 

Liczba wniosków 
złożonych 

Liczba wniosków 
wybranych do 
dofinansowania 

Liczba wniosków 
mieszczących się w limicie 
środków 

1. 01/2021 15 14 13 

2. 02/2021 14 12 7 

3. 03/2021 2 2 2 

4. 04/2021 5 5 5 

 

Tabela: Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów LGD „Razem dla 

Radomki”  w 2021 

Ogółem Sztuka 36 

Wnioski zgodne z PROW i LSR Sztuka 33 

Wnioski wybrane do 
dofinansowania przez LGD 

Sztuka 33 

Wnioski mieszczące się w limicie 
środków 

Sztuka 27 

 

Tabela: Złożone wnioski do LGD „Razem dla Radomki”  z podziałem na gminy 

Nazwa poddziałania Gmina 
 

Jedlińsk Przytyk Przysucha Wolanów Wieniawa Zakrzew 
Wsparcie inicjatyw lokalnych 1 1 4 2 5 2 
Rozwój istniejącego 
przedsiębiorstwa 

2 1 1 1 3 4 

Infrastruktura publiczna: 
Inwestycje w ogólnodostępną i 
niekomercyjną infrastrukturę 
kulturalną  

0 0 0 1 1 0 

Infrastruktura publiczna: 
wybudowanie, 

2 1 1 0 0 1 
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zmodernizowanie lub 
wyposażenie obiektów 
turystycznych lub rekreacyjnych 

Razem: 5 3 6 4 9 7 

 

 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w 2021 roku w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,  przeprowadziło 4 nabory, w których limit 

dostępnych środków wynosił 2 759 437,44 zł.  

 Beneficjenci złożyli łącznie 36 wniosków, z czego wniosków zgodnych z PROW i LSR było 33. W 

limicie dostępnych środków zmieściło się 7 wniosków. 

 W podziale na gminy aktywność wykazują Beneficjenci Gminy Wieniawa – 9 złożonych wniosków, 

następnie Beneficjenci Zakrzewa - 7 wniosków i kolejno Beneficjenci z Gminy i Miasta Przysucha – 6 

wniosków, z Gminy Jedlińsk 5 wniosków, z gminy Wolanów 4 wnioski i z Gminy Przytyk 3 wnioski. 

W wyniku przeprowadzonych naborów w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji 
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020 wg stanu na dzień 31.12.2021 roku dla działania: 

 Projekt grantowy pn. Wsparcie inicjatyw lokalnych zrealizowano 13 inicjatyw lokalnych. 
 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 13 miejsc pracy w tym 4 dla osób w wieku 50+.  
 Infrastruktura publiczna: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną 

zmodernizowano 2 obiekty ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury kulturalnej. 
 Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych 

lub rekreacyjnych wybudowano 3 obiekty, oraz zmodernizowano 2 obiekty turystyczne lub 
rekreacyjne. 

 W ramach projektów skierowanych do dofinansowania 3 ukierunkowanych było na innowacje. 
 W ramach złożonych projektów 4 ukierunkowanych było na ochronę środowiska i klimatu. 

4.2.Poddziałanie 19.3. 

PROJEKT ZREALIZOWANY 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" – 1 projekt 

Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną 
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18 czerwca 2021 r. rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu współpracy, na który uzyskaliśmy 195 

000,00 zł dofinansowania ze środków unijnych. Partnerami projektu są lokalne grupy działania: Puszcza 

Kozienicka oraz Dziedzictwo i Rozwój. Celem realizowanej inicjatywy jest promocja obszaru 

południowej części Województwa Mazowieckiego, podniesienie atrakcyjności turystycznej obszarów 

LGD poprzez wykorzystanie ich walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych. Chcemy 

promować walory turystyczne i kulturalne naszych gmin, budować i promować markę tego obszaru w 

oparciu o lokalne zasoby.  

 

Wybrane zadania dla projektu: 

 

START-UPY NA INICJATYWY TURYSTYCZNE I KULTURALNE 

W ramach działań realizowanych przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziliśmy na 

przestrzeni miesiąca czerwca i lipca 2021 r. konkurs na wsparcie start-upów – czyli inicjatyw 

turystycznych i kulturalnych. Dzięki temu działaniu udało nam się dofinansować 15projektów kwotą 90 

000,00 zł – o których realizacji na bieżąco informujemy na naszych stronach internetowych. 

W ramach realizacji grantów wybrano do realizacji 16 inicjatyw, a z grantobiorcami podpisanio 16 

umów. Do rozliczenia I etapu przedstawiono 13 umów tj. projektów roliczanych w w/w terminie do 

30.11.2021 r. Wykaz zawartych umów:                

Umowa nr  01/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Śladami naszej historii”, 15.07.2021 r.                                                                                                 

-Umowa nr  02/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Kampania promująca walory turystyczno-kulturalne Gminy Przytyk” 

15.07.2021 r.     

- Umowa nr  03/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Run-Jagodno” 15.07.2021 r.     

Umowa nr  04/START-UP/PM-MT2/2021 
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dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Superpuchar Polski Kobiet i Mężczyzn – Beach Ball Przysucha 2021” 

15.07.2021 r.     

 Umowa nr  05/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Rynek – miejsce spotkań” 15.07.2021 r. 

-Umowa nr  06/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „61. Dni Kolbergowskie w Przysusze” 15.07.2021 r.     

-Umowa nr  07/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie” 

15.07.2021 r.     

  Umowa nr  08/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Letnia Scena Wolanowa” 15.07.2021 r.     

Umowa nr  09/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych praktyk 

w tematyce turystycznej 15.07.2021 r.     

- Umowa nr  11/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Kulturalne Lato 2021 w Przysusze” 15.07.2021 r. 

- Umowa nr  13/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Kultura dla rozwoju gminy Jedlińsk” 15.07.2021 r. 

-Umowa nr  14/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Wybierz na Weekend” 15.07.2021 r.     

-  Umowa nr  15/START-UP/PM-MT2/2021 

dotycząca realizacji inicjatywy pn. „Przegląd kapel ludowych. Zakrzew 2021” 15.07.2021 r.     

 

Organizacja Festiwalu Lipców w Wygnanowie 
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Tłumy tancerzy i wielbicieli muzyki ludowej przybyły w niedzielę do Wygnanowa, aby uczestniczyć w 

pierwszym festiwalu poświęconym wybitnym harmonistom ziemi przytyckiej – Tadeuszowi i Marianowi 

Lipców. Wydarzenie zostało zorganizowane w dniu 15 sierpnia 2021 r. w Wygnanowie.  

 

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Przyjaciół Wygnanowa, które wraz z mieszkańcami i 

przy wsparciu naszego Stowarzyszenia Razem dla Radomki zorganizowało piękną zabawę, na której 

wystąpiły m.in. Kapela Andrzeja Gwiazdy, Kapela Niwińskich, Kapela Piotra Bińkowskiego, Jana 

Wochniaka, Mirosława Pająka, Henryka Giedyka i Braci Urbańczyków.W wydarzeniu uczestniczyło 

ponad 1000 osób. Jednym z punktów wydarzenia było wręczenie pamiątkowej statuetki za zasługi w 

krzewieniu kultury ludowej - przyznanej pośmiertnie dla Tadeusza Lipca. 

 

 
 

Potańcówka – Koncert premierowy – Z wizytą u mistrzów. Etno Kultura na małym podwórku. 

 

Na zorganizowanym w dniu 12.09.2021 r. wydarzeniu w Bieniędzicach królowały mazury, oberki i 

walczyki grane przez kapele ludowe, które zaprezentowały się na potańcówce, połączonej z 

premierowym koncertem promującym wydawnictwo muzyczne wydane przez LGD „Razem dla 

Radomki” pn. „Z wizytą u mistrzów. Nagrania harmonistów i kapel ludowych ziemi radomskiej”. 

 

Jako pierwsze wystąpiły: Rodzinna Kapela Tarnowskich, Kapela Henryka Gwiazdy oraz Jana Wochniaka i 

Stanisława Wlazło, które otrzymały pamiątkowe statuetki za wkład muzyków w promocję i 
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popularyzację dziedzictwa i kultury ludowej i za udział w nagraniu wspomnianego wydawnictwa 

muzycznego. Podczas występu Rodzinnej Kapeli Tarnowskich – upamiętniono zmarłego w dniu 

04.09.2021 r. w wieku 89 lat Józefa Tarnowskiego – wyjątkowego muzyka, barabanistę. 

 

Oprócz wspomnianych zespołów w Bieniędzicach do tańca porwały utwory grane przez Zespół 

Śpiewaczy z Marianowic, Kapela Stanisława Kotkowskiego i Kazimierza Pikiewicza, Kapela Henryka 

Giedyka, Kapeli Tadeusza Golusa oraz Kapeli Mieczysława Zamkowskiego. 

 

Za organizację wydarzenia odpowiadało Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych NA LUDOWĄ NUTĘ, 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Wolanowie oraz Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim muzykom, a przede wszystkim gospodarzom wydarzenia z 

Bieniędzic. 

 

 
 

Organizacja Rajdu Nordic Walking 

W dniu 25.10.2021 r. LGD "Razem dla Radomki" zorganizowało Rajd Nordic Walking w partnerstwie z  

Publiczną Szkołą Podstawową z Bielichy pn. Rajd Nordic Walking im. Teresy Grodzińskiej. 

 

Pomimo mroźnego poranka uczestnicy wydarzenia o godzinie 9.00 z uśmiechem wyruszyli w trasę od 

Cerekwi do Jaszowic. A na miejscu nie zabrakło ogniska, integracji, zabaw sportowy z konkursami. 

Przygotowane zostały pokazy i instruktarz Nordic Walking dla uczestników, prowadzony przez 

certyfikowanego trenera Panią Annę Młynarczyk. W wydarzeniu wzięło udział 39 osób. 
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Organizacja wyjazdu studyjnego 

Aktywni przedstawicieli organizacji pozarządowych i pracownicy instytucji samorządowych 

uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez LGD „Razem dla Radomki”, który odbył się 

w terminie od 22 do 24 października 2021 r. Udział w nim wzięło 12 osób.   

 

Wyjazd zorganizowany został na teren Małopolski, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z 

ofertą turystyczną terenu Lokalnej Grupy Działania „Jurajska Kraina” i wymienić spostrzeżenia 

wdrażania przez obydwie organizacje lokalnych strategii rozwoju. 

 

Uczestnicy odwiedzili Ojcowski Park Narodowy (zamek w Piaskowej Skale, maczugę herkulesa), Zamek 

w Ojcowie czy Jaskinię Nietoperzową. W kolejne dni nie zabrakło zwiedzania Krakowa, Opactwa 

Benedyktynów w Tyńcu, odwiedzin zamków w Niepołomicach, Kopalni Soli w Wieliczce i Zamku 

Żupnego. 
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Udział w Dożynkach Województwa Mazowieckiego - promocja turystyki i obszaru LGD 

W niedzielę 29 września 2021 r. Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, reprezentowało lokalne grupy 

działania z Mazowsza na Dożynkach Województwa Mazowieckiego. 

 

Na stoisku przygotowanym wspólnie z Lokalnym Stowarzyszeniem Kobiet ze Skrzynna serwowaliśmy 

przepyszne potrawy regionalne, oraz dania i produkty producentów żywności należących do Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze – w tym z Piekarni Wacyn, Gospodarstwa Sadowniczego Moniki i 

Tomasza Bankiewiczów – oraz producentów tradycyjnych wędlin – Gospodarstwa Pysiaków ze 

Zdziechowa. 

 

Przez okres kilku godzin nasze stoisko odwiedziły tłumy uczestników wydarzenia. Każdy z 

odwiedzających nasze stoisko otrzymał bezpłatne egzemplarze materiałów promujących historię i 

turystkę naszego regionu. Była okazja do rozmowy na temat obszaru gmin partnerskich LGD, promocji 

dziedzictwa kulinarnego a przede wszystkim turystyki. 
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4.3. Realizacja wskaźników LSR. 
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1.2.1 Komercjali
zacja i promocja 

produktów 
lokalnych oraz 

wsparcie 
przetwórstwa 

lokalnego 

liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w tym 

współpracy 
międzynarodowej 

 liczba 
projekt

ów 
1 0 

0 0 

 0 

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM;  U – Projekty, dla których podpisano umowę na realizację z UMWM;  P – projekty wypłacone, zakończone 
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Cel ogólny Cel szczegółowy 
Wskaźniki 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Stan 
początk
owy 

Stan 
docelowy 

Realizac
ja (%) 

Przedsięwzięci
e 

Wskaźniki 
produktu 

Jedno
stka 
miary 

Stan 
docelo
wy 

Realizacja (%) 

 

R U P 

 

C
EL

 O
G

Ó
LN

Y 
2

 

W
zm

o
cn

ie
n

ie
 k

ap
it

ał
u

 s
p

o
łe

cz
n

eg
o

 i 
w

łą
cz

en
ie

 s
p

o
łe

cz
n

e 
m

ie
sz

ka
ń

có
w

 

o
b

sz
ar

u
 L

G
D

 „
R

az
e

m
 d

la
 R

ad
o

m
ki

” 

C
el

 s
zc

ze
gó

ło
w

y 
2

.1
 

W
łą

cz
en

ie
 s

p
o

łe
cz

n
e 

gr
u

p
 

d
ef

aw
o

ry
zo

w
an

yc
h

 

liczba osób z grup 

de 

faworyzowanych 

objętych 

wsparciem 

Liczba 
podmiotów 

 0  40 
216 

100% 

2.1.1 Inicjatywy 
lokalne na rzecz 

osób z grup 
defaworyzowan

ych 

liczba inicjatyw 
skierowanychdo 

grup 
defaworyzowanyc

h 

 szt. 6 0 

0 
6 

100% 

6 
100% 

 

 C
el

 s
zc

ze
gó

ło
w

y 
2

.2
 A

kt
yw

iz
ac

ja
 i 

in
te

gr
ac

ja
 

sp
o

łe
cz

n
a 

liczba 
organizacji/podmio

tów/grup 
zaktywizowanych 

do  podejmowania 
inicjatyw 

 
 

Liczba 
organizacji/ 

podmiot 
ów 

0 15 

 
15 

100,00% 
 

 

2.2.1 Aktywna 
społeczność 

wykorzystująca 
lokalne zasoby 

liczba nowych 
inicjatyw 

wykorzystujących 
lokalne zasoby 

szt.   58 
0 
 

27 
46,55% 

 
29 

50% 
 

56 
96,55% 

liczba projektów 
współpracy 

skierowanych do 
przedsiębiorców, 

grup 
defaworyzowanyc

h, lokalnych 
twórców 

 
 

liczba 
projektów 

 0 2 

 
1 

50% 
 

2.2.2Aktywna i 
przedsiębiorcza 

społeczność 
wiejska 

liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w tym 

projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

liczba 
projekt

ów 
2  0 

0 
1 

50% 

1 
50% 

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM;  U – Projekty, dla których podpisano umowy na realizację z UMWM;  P – projekty wypłacone, zakończone 
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Cel ogólny Cel szczegółowy 
Wskaźniki 
rezultatu 

Jednostka 
miary 

Stan 
początko
wy 

Stan 
docelowy 

Realizacja 
(%) 

Przedsięwzięci
e 

Wskaźniki 
produktu 

Jedno
stka 
miary 

Stan 
docelo
wy 

Realizacja (%) 

 

R U P 

 

C
EL

 O
G

Ó
LN

Y 
3

 O
b

sz
ar

 L
G

D
 „

R
az

em
 d

la
 R

ad
o

m
ki

” 
at

ra
kc

yj
n

y 
d

la
 

m
ie

sz
ka

ń
có

w
 i 

tu
ry

st
ó

w
 

C
el

 s
zc

ze
gó

ło
w

y 
3

.1
 W

yk
o

rz
ys

ta
n

ie
 

p
o

te
n

cj
ał

u
 d

la
 r

o
zw

o
ju

 o
ra

z 
p

ro
m

o
cj

i 

o
b

sz
ar

u
 L

G
D

 

liczba projektów 
skierowanych do 

turystów, 
mieszkańców 
obszaru LGD 

 

liczba 
projektów 

 0 2 projekty 0 

3.1.1Promocja 
dziedzictwa 

kulturowego i 
turystyki  

obszaru LGD  

liczba 
zrealizowanych 

projektów 
współpracy w tym 

projektów 
współpracy 

międzynarodowej 

 szt. 
 2 

projekt
y 

0 

1 
50% 

0 

1 
50% 

Liczba osób 

korzystających z 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej, oraz 

liczba osób 

korzystających z 

infrastruktury  

kulturalnej 

liczba 
podmiot 
ów  

0 6 000 
6 000 

 
100% 

3.1.2 Inwestycje 
w 

ogólnodostępną i 
niekomercyjną 
infrastrukturę 
turystyczną i  
rekreacyjną 

 

liczba 
wybudowanych, 

zmodernizowanyc
h lub 

wyposażanych 
obiektów 

turystycznych lub 
rekreacyjnych 

szt.  17 
5 

29,41% 

2  
11,76% 

12  
70,59% 

C
el

 s
zc

ze
gó

ło
w

y 

3
.2

W
zm

o
cn

ie
n

ie
 s

p
ó

jn
o

śc
i 

lo
ka

ln
ej

 

 14 
82,35% 

3.2.1 Inwestycje 
w 

ogólnodostępną i 
niekomercyjną 
infrastrukturę 

kulturalną 
 

Liczba nowych lub 
zmodernizowanyc

h lub 
wyposażonych 

obiektów 
infrastruktury 

kulturowej 
 

szt. 7 

 
2 

28,57% 
 

1 
14,29% 

4  
57,14% 

5 
71,43% 

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM;  U – Projekty, dla których podpisano umowy na realizację z UMWM;  P – projekty wypłacone, zakończone 
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 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 1: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów, 

 Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych 

oraz innowacji, 

 Przedsięwzięcie 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki” 

– docelowa realizacja wskaźnika: 58 podpisanych umów dla operacji polegających na 

utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ - 4 szt.. 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku to 35 podpisanych umów w tym: 26 

zrealizowanych operacji, 9 w trakcie realizacji dla operacji polegających na utworzeniu nowego 

podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ - 4 szt. 

PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA – 66,04% /W TYM DLA OSÓB W WIEKU 50+ - 100% 

 Przedsięwzięcie 1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla 

Radomki” 

- docelowa realizacja wskaźnika: 23 podpisane umowy dla operacji polegających na rozwoju 

istniejącego przedsiębiorstwa 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku to 19 podpisanych umów w tym: 11 

zrealizowanych operacji, 8 w trakcie realizacji, oraz 7 rozpatrywanych wniosków dla operacji 

polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA –  82,61% 

 Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych 

produktach i usługach, 

 Przedsięwzięcie 1.2.1 Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie 

przetwórstwa lokalnego 

- docelowa realizacja wskaźnika to liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym 

współpracy międzynarodowej – 1 projekt 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku – 0 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 – 0 

 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 2: Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie 

społeczne mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki” 

 Cel szczegółowy 2.1: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, 

 Przedsięwzięcie 2.1.1: Inicjatywy lokalne na rzecz osób z grup de faworyzowanych 

– docelowa realizacja wskaźnika 6 szt. podpisanych umów na inicjatywy skierowane do grup 

de faworyzowanych 

 

WSKAŹNIK DOCELOWY 6 SZT. ZAŁOŻONY DO OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2023 ZREALIZOWANO W 

100% W LATACH 2016-2018  

 Cel szczegółowy 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna, 



 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

81 
 

 Przedsięwzięcie 2.2.1:Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby 

- docelowa realizacja wskaźnika: 58 podpisanych umów na nowe inicjatywy wykorzystujące 

lokalne zasoby 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku to 56 podpisanych umów w tym: 29 

zrealizowane inicjatywy, 27 w trakcie realizacji. 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓWNA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA –  96,55%, 

  

 przedsięwzięcie 2.2.2: Aktywna i przedsiębiorcza społeczność wiejska 

- docelowa realizacja wskaźnika: 2 podpisane umowy na projekty współpracy w tym projekty 

współpracy międzynarodowej 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku to 1 podpisana umowa w tym: 1 

zrealizowany projekt współpracy w tym projekty współpracy międzynarodowej 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓWNA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA –  50% 

 

 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 3: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla 

mieszkańców i turystów 

 Cel szczegółowy 3.1: Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru 

LGD, 

 Przedsięwzięcie 3.1.1: Promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki obszaru LGD 

- docelowa realizacja wskaźnika 2 zrealizowane projekty współpracy w tym projekty 

współpracy międzynarodowej, 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku – 1 podpisana umowa na realizację projektu 

współpracy w tym projekty współpracy międzynarodowej, 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA – 50% 

 Przedsięwzięcie 3.1.2: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną i  rekreacyjną, 

- docelowa realizacja wskaźnika 17 podpisanych umów na wybudowane, zmodernizowane 

lub wyposażane obiekty turystyczne lub rekreacyjne, 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku – 14 podpisanych umów w tym: 12 

zrealizowanych operacji,  2 w trakcie realizacji, oraz 5 rozpatrywanych wniosków na  

wybudowane, zmodernizowane lub wyposażone obiekty turystyczne lub rekreacyjne 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA – 82,35% 

 Cel szczegółowy 3.2: Wzmocnienie spójności lokalnej, 

 Przedsięwzięcie 3.2.1: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

kulturalną 
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- docelowa realizacja wskaźnika 7 podpisanych umów na nowe lub zmodernizowane lub 

wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej 

- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2021 roku – 5 podpisanych umów w tym: 4 

zrealizowane operacje, 1 operacja w trakcie realizacji, oraz 2 rozpatrywane wnioski na nowe 

lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej 

- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKADOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ 

31.12.2021 WYNIOSŁA – 71,43% 

 

4.4. Realizacja budżetu 

Tabela: Cel ogólny 1 Realizacja budżetu 

Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Planowana wartość 
końcowa wskaźnika w 
zł/euro 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
rozpatrywanych 
operacji na 
dzień 
31.12.2021 r. 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
podpisanych 
umów na 
dzień 
31.12.2021 
r. 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
zakończonych 
operacji na 
dzień 
31.12.2021 r. 

1. 1.1.1 Nowi 
przedsiębiorcy na 
obszarze LGD 
„Razem dla 
Radomki” 

2 650 000,00 
 

662 500,00 euro 

0 450 000,00 
 
112 500 euro 

1 300 000,00 
 
325 000 euro 

1 750 000,00 
 

437 500 euro 

2. 1.1.2.Silny sektor 
mikro i małych firm 
na obszarze LGD 
„Razem dla 
Radomki” 

3 449 913,00 
 

1 006 423,73 euro 

797 210,00 
 
199 302,50 euro 

1 509 103,00 
 
377 275,75 
euro 

1 922 442,91 
 
480 610,73 euro 

3 431 545,91 
 

857 886,48 euro 

3. 1.2.1 
Komercjalizacja i 
promocja 
produktów 
lokalnych oraz 
wsparcie 
przetwórstwa 
lokalnego 

liczba 
zrealizowanych 
projektów 
współpracy w 
tym współpracy 
międzynarodowej 

172 000,00 
 

43 000,00 
euro 

0 0 0 

Razem: 6 271 913,00 

1 679 773,93 euro 

797 210,00 
 
199 302,50 euro 
 

1 959 103,00 
 
489 775,75 euro 

3 222 442,91 
 
805 610,73 euro 

5 181 545,91 
 

1 295 386,48 

 

 

Tabela: Cel ogólny 2 Realizacja budżetu 
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Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Planowana wartość 
końcowa wskaźnika 
w zł/euro 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
rozpatrywany
ch operacji na 
dzień 
31.12.2021 r 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
podpisanych 
umów na dzień 
31.12.2021 r. 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
zakończonych 
operacji na 
dzień 
31.12.2021 r.  

1. 2.1.1 Inicjatywy 
lokalne na rzecz osób z 
grup 
defaworyzowanych 

43 670,40 
 

10 917,60 euro 

0 0 43 670,40 
 
10 917,60 euro 

2. 
 
 

2.2.1 Aktywna 
społeczność 
wykorzystująca 
lokalne zasoby 

630 256,32 
 

157 564,08 euro 

0 94 356,03 
 
23 589,01 euro 

449 594,03 
 
112 398,51 euro 

543 950,06 
 

135 987,52 euro 
3. 2.2.2 Aktywna i 

przedsiębiorcza 
społeczność wiejska 

liczba 
zrealizowa

nych 
projektów 

współpracy 
w tym 

współpracy 
międzynar

odowej 

277 280,00 
 
69 320,00 
euro 

 

0 0 89 280,00 
 
22 320,00 euro 

                                                                                               
RAZEM: 951 206,72 

 

237 801,68 euro 

0 94 356,03 
 
23 589,01 euro 

 582 544,43 
 
145 636,11 euro 

676 900,46 
 

169 225,12 euro 

 

Tabela: Cel ogólny 3 Realizacja budżetu 

Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Planowana wartość 
końcowa wskaźnika w 
zł/euro 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
rozpatrywanych 
operacji na 
dzień 
31.12.2021 r. 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
podpisanych 
umów na 
dzień  
31.12.2021 r. 

Wartość 
wskaźnika w 
zł/euro 
dotycząca 
zakończonych 
operacji na 
dzień 
31.12.2021 r 

1. 3.1.1 Promocja 
dziedzictwa 
kulturowego i 
turystyki  
obszaru LGD 

liczba 
zrealizowanyc

h projektów 
współpracy w 

tym 
współpracy 

międzynarodo
wej 

350 720,00 
 

87 680 euro 

0 199 999,00 
 
49 999,75 euro 

0 

  
199 999,00 

 
49 999,75 euro 
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2. 3.2.1 Inwestycje w 
ogólnodostępną i 
niekomercyjną 
infrastrukturę 
kulturalną 
 

1 192 322,44 
 

298 080,61 euro 

439 606,00 
 
109 901,50 euro 

68 243,69 
 
17 060,92 euro 

407 982,05 
 
101 995,51 euro 

476 225,74 
 

119 056,44 euro 

3. 3.1.2 Inwestycje w 
ogólnodostępną i 
niekomercyjną 
infrastrukturę 
turystyczną i  
rekreacyjną 

3 886 655,12 
 

971 663,78 euro 

1 108 312,83 
 
277 078,21 euro 

109 492,38 
 
27 373,10 

2 834 572,46 
 
708 643,12 euro 

2 944 064,84 
 

736 016,22 euro 

RAZEM: 5 429 697,56 

 

1 357 424,29 

1 547 918,83 
 
386 979,71 euro 

3 620 289,58 
 

905 072,40 euro 

5 168 208,41 
 

1 292 052,10 euro 

 

 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 
dla celu ogólnego 1: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i 
turystów,  
celu szczegółowego 1.1: Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz 
innowacji, 

przedsięwzięcia 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki” 

- docelowa realizacja budżetu – 2 650 000,00/662 500,00 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 1 750 000,00/437 500 euro  

- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 66,04% 

 

Przedsięwzięcia 1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla Radomki” 

- docelowa realizacja budżetu – 3 449 913,00/1 006 423,73 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 3 431 545,91/857 886,48 euro 

- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 85,24% 

 

celu szczegółowego 1.2: Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych 

produktach i usługach, 

 

przedsięwzięcia 1.2.1 Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie 

przetwórstwa lokalnego 

 

- docelowa realizacja budżetu – 172 000,00/43 000,00 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 0 

- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 - 0 

 

 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 
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dla celu ogólnego 2: Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców 

obszaru LGD „Razem dla Radomki” 

 

celu szczegółowego 2.1:Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, 

przedsięwzięcia 2.1.1: Inicjatywy lokalne na rzecz osób z grup defaworyzowanych 

- docelowa realizacja budżetu – 43 670,40/10 917,60 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 43 670,40/10 917,60 euro 

- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 - 100% 

 

celu szczegółowego 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna, 

 

przedsięwzięcia 2.2.1: Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby 

- docelowa realizacja budżetu – 630 256,32/157 564,08 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 543 950,06/135 987,52 euro 

- procentowa realizacja budżetu  na dzień 31.12.2021 – 86,31% 

 

przedsięwzięcia 2.2.2: Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów 

współpracy międzynarodowej  

- docelowa realizacja budżetu – 277 280,00/69 320,00 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 89 280,00/22 320,00 euro 

- procentowa realizacja budżetu – 32,20% 

 

 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 

dla celu ogólnego 3: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i 

turystów 

 

celu szczegółowego 3.1: Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD, 

przedsięwzięcia 3.1.1: Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów 

współpracy międzynarodowej 

- docelowa realizacja budżetu – 350 720,00/87 680 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 199 999,00/49 999,75 euro 

- procentowa realizacja budżetu – 57,03% 

 

przedsięwzięcia 3.1.2: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną i  rekreacyjną 

- docelowa realizacja budżetu – 3 886 655,12/971 663,78 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 2 944 064,84/736 016,22 euro 

- procentowa realizacja budżetu 75,75% 

 

celu szczegółowego 3.2: Wzmocnienie spójności lokalnej, 

 

przedsięwzięcia 3.2.1: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną 
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- docelowa realizacja budżetu – 1 192 322,44/298 080,61 euro 

- realizacja budżetu na dzień 31.12.2021 – 476 225,74/119 056,44 euro 

- procentowa realizacja budżetu zrealizowana w latach 2016-2021 - 59,50% 

 

Rozdział 5. Kontrole w LGD „Razem dla Radomki” 

W 2021 roku w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w  
Janiszewie ul. Zielona 127 Gmina Zakrzew przeprowadzono kontrolę z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, dotyczącą PROW 2014-2020 
umowy w ramach poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 
umowa Nr 00006-6937-UM0700018/16. Kontrola  rozpoczęła się  29.09.2021 a zakończyła 
05.10.2021. Skontrolowano dokumentację dotyczącą:   
- realizacji Planu Komunikacji, 
-  funkcjonowania Biura LGD, 
-   zatrudnienia pracowników w odpowiednim wymiarze i ponoszenia kosztów zatrudnienia, 
-   realizowania szkoleń dla członków organu decyzyjnego i pracowników Biura LGD, 
- przechowywania dokumentacji związanej z przyznaną pomocą, 
- prowadzenia oddzielnego systemu rachunkowości dla wszystkich transakcji związanych z 
realizacją operacji, 
-  informowania opinii publicznej o pomocy otrzymanej z EFRROW, 
- realizacją działań informacyjno-promocyjnych, 
- świadczenia doradztwa. 
 
Przedstawiony raport z czynności kontrolnych PROW na lata 2014-2020, oraz lista kontrolna do 
raportu nie zawierają uwag kontrolujących.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

87 
 

 

Realizacja misji stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD 

„Razem dla Radomki” w latach 2016-2021 

ze szczególnym uwzględnieniem roku 2021. 
 

Realizacja naborów lata 2016-2021 

 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2021 w ramach Poddziałania 

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego 

przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020  

przeprowadziło 26 naborów. 
 

 Beneficjenci złożyli łącznie 297 wniosków, z czego wniosków zgodnych z LSR-em było 284. 

W limicie dostępnych środków zmieściło się 173 wnioski. 

 

 W podziale na gminy największą aktywność wykazują Beneficjenci Gminy Zakrzew 64 

wniosków i kolejno Beneficjenci z Gminy Jedlińsk – 54 wniosków, Gminy i Miasta 

Przysucha - 52 złożonych wniosków, Gminy Wolanów - 42 wniosków, i Gminy Wieniawa - 

42 wniosków, oraz Gminy Przytyk – 41 wniosków. 

1 wniosek dotyczył terenu powiatu radomskiego. 

1 wniosek dotyczył terenu Radomia. 

 

W wyniku przeprowadzonych naborów w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie 
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w latach 2016-2020 wg stanu na dzień 
31.12.2021 roku dla działania: 

 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, utworzono 41 miejsc 
pracy.  4 osoby to długotrwale bezrobotni, a 6 osób jest w wieku 50+. 
 

 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 61 miejsc pracy. 11 osób jest w wieku 50+. 
W ramach przedsięwzięcia utrzymano 113,43 miejsc pracy. 

 

 Infrastruktura publiczna powstało 19 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i 
7 infrastruktury kulturowej. 
 

 W ramach złożonych projektów 33 ukierunkowane były na innowacje. 
 

 W ramach złożonych projektów 46 ukierunkowanych było na ochronę środowiska i 
klimatu. 

 

Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji podejścia Leader pozyskało 

kolejne wsparcie za efektywne i skuteczne wdrażanie funduszy unijnych. W dniu 
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12.10.2021 w Warszawie został podpisany aneks do umowy ramowej na dodatkowe środki 

unijne.  

Wsparcie w kwocie 711 200,00 euro przeznaczone zostało na przestrzeni IV kwartału 2021 

r. i I kwartału 2022 na realizację naborów wniosków: 

225 000,00 euro - Premie na utworzenie nowych działalności gospodarczych (50 tyś. zł na 

start) 

404 000,00 euro - Rozwój Infrastruktury Publicznej - wybudowanie, zmodernizowanie lub 

wyposażenie obiektów turystycznych, rekreacyjnych lub kulturowych 

6 000,00 euro - Przygotowanie koncepcji Smart Villages 

76 200,00 euro - koszty działań aktywizujących i bieżących 

Dzięki temu wsparciu łączna wartość działań dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 

2014-2020 - otrzymana przez nasze Stowarzyszenie od 2016 roku wyniesie ponad 15 

milionów złotych 

Realizacja wskaźnika produktu na lata 2016-2021 

Wskaźnik produktu 1 przedsięwzięcie 1.1.1: 66,04%(zrealizowano 35 szt. z docelowych 53 szt.) 

Wskaźnik produktu 2 przedsięwzięcie 1.1.1: 100%(zrealizowano 4 szt. z docelowych 4 szt.) 

Wskaźnik produktu 3 przedsięwzięcie 1.1.2: 92,61%(zrealizowano 19 szt. z docelowych 23 szt.) 

Wskaźnik produktu 4 przedsięwzięcie 1.2.1: 0%(zrealizowano 0 szt. z docelowych 1 szt.) 

Wskaźnik produktu 5 przedsięwzięcie 2.1.1: 100%(zrealizowano 6 szt. z docelowych 6 szt.) 

Wskaźnik produktu 6 przedsięwzięcie 2.2.1: 96,55%(zrealizowano 56 szt. z docelowych 58 szt.) 

Wskaźnik produktu 7 przedsięwzięcie 2.2.2: 50,00%(zrealizowano 1 szt. z docelowych 2 szt.) 

Wskaźnik produktu 8 przedsięwzięcie 3.1.2: 82,35%(zrealizowano 14 szt. z docelowych 17 szt.) 

Wskaźnik produktu 9 przedsięwzięcie 3.2.1: 71,43%(zrealizowano 5 szt. z docelowych 7 szt.) 

Wskaźnik produktu 10 przedsięwzięcie 3.1.1: 50%(zrealizowano 1 szt. z docelowych 2 szt.) 

 

Realizacja budżetu w latach 2016-2021 

Przedsięwzięcie 1.1.1: 66,04% (wykorzystano 1 750 000,00 z kwoty 2 650 000,00) 

Przedsięwzięcie 1.1.1: 100% (wykorzystano 200 000,00 z kwoty 200 000,00) 

Przedsięwzięcie 1.1.2: 99,47% (wykorzystano 3 431 545,91 z kwoty 3 449 913,00) 

Przedsięwzięcie 1.2.1: 0% (wykorzystano 0 z kwoty 172 000,00) 

Przedsięwzięcie 2.1.1: 100% (wykorzystano 43 670,40 z kwoty 43 670,40) 

Przedsięwzięcie 2.2.1: 86,31% (wykorzystano 543 950,06 z kwoty 630 256,32) 

Przedsięwzięcie 2.2.2: 32,20% (wykorzystano 89 280,00 z kwoty 277 280,00) 

Przedsięwzięcie 3.1.2: 75,75% (wykorzystano 2 944 064,84 z kwoty 3 886 655,12) 

Przedsięwzięcie 3.2.1: 59,50% (wykorzystano 709 422,48 z kwoty 1 192 322,44) 

Przedsięwzięcie 3.1.1: 57,03% (wykorzystano 199 999,00 z kwoty 350 720,00) 

 

Realizacja wskaźnika produktu, oraz realizacja budżetu na lata 2016-2021 w ujęciu 

tabelarycznym 
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Tabela: Cel ogólny 1 Realizacja wskaźnika produktu 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Realizacja wskaźnika na 
Dzień 31.12.2021 r. 

Realizacja budżetu na 
Dzień 31.12.2021 r. 

docelowa Podpisane umowy docelowa Podpisane 
umowy 

1. 
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53 podpisane 
umowy dla 
operacji 
polegających na 
utworzeniu 
nowego 
podmiotu 
gospodarczego 
w tym 4 dla 
osób w wieku 
50+  

35 podpisanych umów 
dla operacji 
polegających na 
utworzeniu nowego 
podmiotu 
gospodarczego 
w tym 4 dla osób w 
wieku 50+ 
 
66,04% 
w tym 100%  dla osób 
w wieku 50+ 

2 650 000,00 

 

1 750 000,00 zł 

 

 
 
 
 
 
66,04% 
w tym 100%  dla 
osób w wieku 50+ 
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23 podpisane 
umowy dla 
operacji 
polegających na 
rozwoju 
istniejącego 
przedsiębiorstwa 
 

19 podpisanych umów 
dla operacji 
polegających na 
rozwoju istniejącego 
przedsiębiorstwa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
92,61% 
 

3 449 913,00 3 431 545,91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
99,47% 
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 1 podpisana 
umowa na 
realizację 
projektu 
współpracy 

0 podpisanych umów 
na realizację projektu 
współpracy 

172 000,00 0 

 

Tabela: Cel ogólny 2 Realizacja budżetu 

Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Realizacja wskaźnika na 
Dzień 31.12.2021 r. 

Realizacja budżetu na 
Dzień 31.12.2021 r. 
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docelowa Podpisane 
umowy 

docelowa Podpisane 
umowy 
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6 podpisanych umów 
na inicjatywy 
skierowane do grup 
defaworyzowanych 

6 podpisanych 
umów na inicjatywy 
skierowane do grup 
defaworyzowanych 
 
 
100% 

43 670,40 
 

 

43 670,40 

 
 
 
 
100% 
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58 podpisanych 
umów na nowe 
inicjatywy 
wykorzystujące 
lokalne zasoby 
 
 

56 podpisanych 
umów na nowe 
inicjatywy 
wykorzystujące 
lokalne zasoby 
 
 
100%  

630 256,32 
 

543 950,06 
 
 
 
 
 
86,31% 
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2 podpisane umowy 
na realizację 
projektów 
współpracy 

1 podpisana umowa 
na realizację 
projektu współpracy 
 
 
50,00% 

277 280,00 89 280,00 
 
 
 
 
32,20% 

 

Tabela: Cel ogólny 3 Realizacja budżetu 

Lp. Nazwa 
przedsięwzięcia 

Realizacja wskaźnika na 
Dzień 31.12.2021 r. 

Realizacja budżetu na 
 Dzień 31.12.2021 r. 

docelowa Podpisane 
umowy 

docelowa Podpisane 
umowy 

1. 
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2 podpisane umowy 
na realizację projektu 
współpracy 

1 podpisana umowa 
na realizację 
projektu współpracy 
 
 
 
 
 
 
50% 

350 720,00 199 999,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
57,03% 
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17 podpisanych 
umów 
nawybudowane, 
zmodernizowane lub 
wyposażane obiekty 
turystyczne lub 
rekreacyjne 

14 podpisanych 
umów na  
wybudowane, 
zmodernizowane 
lub wyposażone 
obiekty turystyczne 
lub rekreacyjne 
 
 
82,35% 

3 886 655,12 2 944 064,84  
 
 
 
 
 
 
 
 
75,75% 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

91 
 

3. 
3

.2
.1

 In
w

es
ty

cj
e 

w
 

o
gó

ln
o

d
o

st
ęp

n
ą 

i 

n
ie

ko
m

er
cy

jn
ą 

in
fr

as
tr

u
kt

u
rę

 

ku
lt

u
ra

ln
ą 

 

7 podpisanych umów 
na nowe lub 
zmodernizowane lub 
wyposażone obiekty 
infrastruktury 
kulturowej 

5 podpisanych 
umów na nowe lub 
zmodernizowane 
lub wyposażone 
obiekty 
infrastruktury 
kulturowej 
 
 
71,45% 

1 192 322,44 709 422,48  
 
 
 
 
 
 
 
 
59,50% 

 

Aktywność organów LGD „Razem dla Radomki”. W 2021 

 roku odbyło się: 

 jedno Walne Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki” na którym podjęto 43 uchwały,  
 osiem posiedzeń Zarządu, na których podjęto 43 uchwały, 
 cztery posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na których podjęto 7 uchwał, 
 dwa posiedzenia Rady LGD „Razem dla Radomki” na których oceniono łącznie 36 wniosków 

i podjęto 41 uchwał. 

W 2021 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” 

wykorzystała środki zewnętrzne na realizację 7 zadań publicznych na łączną kwotę: 

153 804,91 zł 

„Na Szlaku Kulinarnym Doliny Radomki” na kwotę:  10 000,00 zł 

„Pamiętam jak.. Krótka opowieść o lokalnych smakach” na kwotę:  

9 997,74 zł 

„Rola pszczół w środowisku naturalnym” na kwotę: 9 995,88 zł 

„Dbajmy o powietrze którym oddychamy” na kwotę: 19 946,77 zł 

„Bądźmy eko w Dolinie Radomki” na kwotę: 20 000,00 zł 

„Liderzy społeczności lokalnych” na kwotę: 43 300,05 zł 

„Działalność LGD „Razem dla Radomki” w zakresie aktywizacji i 

rozwoju obszarów wiejskich” na kwotę: 40 564,47 zł 
 

Działania aktywizacyjne LGD w 2021 roku 

Było w 2021 roku organizatorem lub współorganizatorem 10 wydarzeń promujących 

lokalnych przedsiębiorców, wytwórców, lokalny folklor oraz lokalne stowarzyszenia. 

 

W dniu 25.07.2021 w Przysusze odbyły się 61 Dni Kolbergowskie będące jedną z 

najważniejszych na mapie naszego województwa imprez promujących dziedzictwo kulturowe i 

folklor.  

 

W dniu 01.08.2021 odbył się Superpuchar Polski kobiet i mężczyzn w siatkówce plażowej – 

Beach Ball Przysucha 2021, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek.  

 

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych 

praktyk w tematyce turystycznej, skierowany do osób prowadzących obiekty agroturystyczne, 
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rolników (jako potencjalnych zainteresowanych wprowadzeniem oferty skierowanej do 

turystów, osób prowadzących gastronomię, przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem 

oferty i skierowaniem jej do turystów, pracowników samorządowych zainteresowanych 

poszerzeniem oraz urozmaiceniem oferty turystycznej w danej gminie,  oraz mieszkańców 

zainteresowanych otwarciem działalności agroturystycznej. Kierunkiem wyjazdu było 

Roztocze.  

 

W dniu 15.08.2021 odbyła się pierwsza edycja festiwalu poświęconego wybitnym 

harmonistom z Wygnanowa -Tadeuszowi i Marianowi Lipcom. 

 

W dniu 15.08.2021 LGD Razem dla Radomki współorganizowało we Wrzosie koncert solowy 

lubelskiego artysty Łukasza Jemioły - realizowany w ramach projektu pn. „Kultura w drodze”. 

 

 

W dniu 29.08.2021 LGD „Razem dla Radomki” przygotowało stoisko wystawiennicze 

promujące obszar LSR „Razem dla Radomki” na Dożynkach Województwa Mazowieckiego w 

Muzeum Wsi Radomskiej. Udział  wydarzeniu odbył się w ramach projektu współpracy 

Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną.  Stoisko przygotowane zostało przy udziale 

Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze Skrzynna i producentów zdrowej żywności obszaru LSR. 

 

 

W dniu 30.08.2021 we Wrzosie odbył się ostatni z koncertów na małych podwórkach podczas 

którego wystąpili Łukasz Jemioła oraz zespół Alicetea. 

 

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze udział ze stoiskiem wystawienniczym 

promującym produkty tradycyjne, regionalne i lokalne obszaru Doliny Radomki, a wśród nich 

produkty członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze podczas Europejskich Dni 

Dziedzictwa. 

 

W dniu 12.09.2021 odbyła się Potańcówka w Bieniędzicach połączona z premierowym 

koncertem promującym wydawnictwo muzyczne „Z wizytą u mistrzów. Nagrania harmonistów 

i kapel ludowych ziemi radomskiej”.  

 

W dniu 25.10.2021 odbył się Rajd Nordic Walking im. Teresy Grodzińskiej. Wydarzenie 

organizowane zostało przez Lokalną Grupę Działania „Razem dla Radomki” dla projektu 

współpracy pn. "Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną" współfinansowane jest ze 

środków Unii Europejskiej 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". 

 

W 2021 roku opracowaliśmy 7 publikacji,  wydawnictw (łącznie 22 200 szt.) i 8 

filmów. 

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyła się premiera oraz spotkanie z 

autorką publikacji pt. Pamiętam jak.. krótka opowieść o lokalnych smakach – Panią Agnieszką 

Zarychtą-Wójcicką. Wydawnictwo wydrukowano w ilości 200 szt. egzemplarzy. Za 

organizację wydarzenia współodpowiedzialna była Małgorzata Kopycka pracownik LGD. 

Publikacja dostępna pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/pamietam-jak/  

 

http://ebook.wdolinieradomki.pl/pamietam-jak/


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

93 
 

W dniu 29.10.2021 LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowało nową publikację opracowaną 

w formie online, wydrukowaną w ilości 1000 sztuk (przedstawiającą informacje o działalności 

LGD w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2021. Przedstawiamy 

informacje o działaniach podejmowanych na rzecz aktywizacji społeczeństwa lokalnego, 

prezentując wybrane projekty w zakresie dofinansowań na rzecz rozwoju infrastruktury 

turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej; wsparcia na rzecz rozwoju istniejących firm i premii na 

otwarcie działalności gospodarczej, a także wsparciu na rzecz projektów grantowych. 

Publikacja opracowana w ramach zadania dofinansowanego w ramach Planu Operacyjnego na 

lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla Województw 

Mazowieckiego na 2021 rok. Dostępna jest pod adresem: 

http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf 

W dniu 29.10.2021 LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowało cykl 8 autorskich filmów 

prezentujących rozwój obszarów wiejskich na przykładzie działań Lokalnej Grupy Działania 

„Razem dla Radomki” realizowanych w ramach wsparciu zewnętrznych środków unijnych 

i krajowych w tym z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Filmy dostępne 

są pod adresem http://razemdlaradomki.pl/pazdziernik2021-pl  

W dniu 30.12.2021 na stronach Razem dla Radomki opublikowany został e-book pn. 

Zanieczyszczenie powietrza – przyczyny, skutki, ochrona, który powstał w ramach projektu 

„Dbajmy o powietrze, którym oddychamy”, zadania dofinansowanego z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD. Publikacja 

dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-

przyczyny-skutki-ochrona/ 

W dniu 31.12.2021 na stronach Razem dla Radomki opublikowany został e-book który powstał 

w ramach projektu „Bądźmy eko w Dolinie Radomki”, zadania dofinansowanego z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD. 

Publikacja dostępna jest pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-

radomki/  

Wydrukowano i rozpropagowano 20 tysięcy ulotek podnoszących świadomość ekologiczną 

mieszkańców. Ulotki zostały spersonalizowane pod kątem gminy do mieszkańców której były 

przekazywane. Ulotki zostały przekazanie i rozpropagowane w ramach wolontariatu wśród 

mieszkańców gmin Jedlińsk, Wolanów, Wieniawa, Przytyk, Zakrzew oraz mieszkańcom Miasta 

i Gminy Przysucha. Zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

Koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik LGD. 

Wydrukowano 1000 szt. ulotek, których treść została opracowana w ramach wolontariatu. 

Zawarto w niej m.in. informacje dotyczące odpowiedzialnych zakupów, segregacji, recyklingu, 

kompostowania. Ulotki zostały rozpropagowane na obszarze powiatów radomskiego i 

przysuskiego ze szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki tj. w gminach Jedlińsk, 

Wolanów, Zakrzew, Wieniawa, Przytyk, oraz w Gminie i Mieście Przysucha. Zadanie 

dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata 

Kopycka pracownik LGD. 

W 2021 roku przeprowadziliśmy 7 warsztatów kulinarnych.  

http://razemdlaradomki.pl/dok/dobrepraktyki.pdf
http://razemdlaradomki.pl/pazdziernik2021-pl
http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-skutki-ochrona/
http://ebook.wdolinieradomki.pl/zanieczyszczenie-powietrza-przyczyny-skutki-ochrona/
http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-radomki/
http://ebook.wdolinieradomki.pl/badzmy-eko-w-dolinie-radomki/
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W dniu 09.11.2021 LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało 2 spotkania – warsztaty 

kulinarne Tradycyjne Mazowsza w Nowej odsłonie, które przeprowadzone zostały wśród 

uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzosie oraz dla osób w wieku 50+ w Centrum 

Kultury i Biblioteki w Przytyku. Szkolenia przeprowadziła członkini sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze  - Pani Elżbieta Bień z Cateringu Camelot. Warsztaty 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyły się warsztaty kulinarne  

przeprowadzone przez panią Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Sieci Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze. Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" 

i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W dniu 09.12.2021 odbyły się we Wrzosie w Publicznej Szkole Podstawowej i w Przytyku w 

Centrum Kultury i Biblioteka warsztaty kulinarne „Tradycje w nowej odsłonie” 

przeprowadzone przez panią Elżbietę Bień z Camelot Catering członka Siedzi Dziedzictwa 

Kulinarnego Mazowsze. Warsztaty zorganizowane przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki" 

i współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

W 2021 roku  przeprowadziliśmy 6 konkursów. 
 
W 2021 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło konkurs na realizację inicjatyw 

turystycznych i kulturalnych, realizowanego przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu 

współpracy pn. "Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną" współfinansowany jest ze 

środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3. 

 

W 2021 przeprowadziło Konkurs LGD na najlepsze dania z papryką skierowany do lokalnych 

liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego. 

 

W 2021 przeprowadziliśmy Konkurs LGD na najlepsze produkty regionalne i lokalne Doliny 

Radomki skierowany do lokalnych liderów, mieszkańców obszaru, stowarzyszeń, Kół 

Gospodyń Wiejskich, grup nieformalnych. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu 

Województwa mazowieckiego. 

 

W 2021 przeprowadziliśmy Konkurs LGD pn. Najlepsze miody z Twojej zagrody skierowany 

do Pszczelarzy jak i osób amatorsko hodujących pszczoły, których główna siedziba i miejsce 

wytwarzania produktu znajdują się na terenie powiatów radomskiego lub przysuskiego. Zadanie 

dofinansowane ze środków z budżetu Województwa mazowieckiego. 
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W 2021 przeprowadziliśmy eko konkurs na działania dotyczące: powtórnego wykorzystania 

odpadów, sposobów na oszczędzanie wody; ograniczenie powstawania i/lub segregacji 

odpadów w ramach projektu „Bądźmy eko w Dolinie Radomki”, dofinansowanego ze środków 

z budżetu Województwa Mazowieckiego. 

 

W 2021 przeprowadziliśmy konkurs „Aktywne NGO” w ramach którego nagrodzone zostały: 

najaktywniejsze organizacje pozarządowe w 2020 i 2021 roku, lokalni liderzy, najciekawsze 

inicjatywy organizacji pozarządowych i wolontariatu, inicjatywy organizacji w zakresie 

przeciwdziałania wirusa Sars Covid-19. Wydarzenie zorganizowane w ramach Planu 

Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-2020 dla 

Województw Mazowieckiego na 2021 rok.  

 
LGD zorganizowało poza działaniami w ramach PROW 36 szkolenia, warsztaty, 

prelekcje skierowane do organizacji pozarządowych i szkół, klubów seniorskich, 

przedsiębiorców które zorganizowane zostały w ramach realizacji projektów 

zewnętrznych. Przeszkolonych zostało 1 214 osób. 

 

W dniu 01.07.2021 r. odbyło się szkolenie on-line w zakresie przygotowania i opracowania 

dokumentacji dla konkursu o wybór „Start-upy na inicjatywy turystyczne i kulturalne” – 

zrealizowane dla projektu współpracy Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną. 

Przeszkolono 5 osób.  

W dniach od 31.08.2021 r. do 3.09.2021 r. odbyło się szkolenie wyjazdowe pn. „Dobre 

praktyki we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (w 

tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji pozarządowych, gmin i 

mieszkańców.” Wzięło w nim udział i przeszkolonych zostało 18 osób - przedstawicieli 

aktywnych organizacji pozarządowych, pracowników jednostek samorządowych, 

przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli zobaczyć efekty 

wdrażania działań i inwestycji finansowanych ze środków unijnych. 

W dniu 12.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyła się prelekcja pn. Produktów i 

producentów Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Południowego Mazowsza podczas Europejskich 

Dni Dziedzictwa, które przeprowadził  prezes LGD Cezary Nowek. Prelekcja była częścią 

wydarzenia zorganizowanego w ramach Europejskich Dni dziedzictwa. Zadanie dofinansowane 

ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W prelekcji uczestniczyło 22 osoby. 

W dniu 19.09.2021 w Domu Kultury w Przysusze odbyła się prelekcja pn. Członkowie Sieci 

Dziedzictwa Kulinarnego i ich produkty, które przeprowadził  prezes LGD Cezary Nowek. 

Prelekcja była częścią wydarzenia zorganizowanego w ramach Europejskich Dni dziedzictwa. 

Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W prelekcji 

uczestniczyło 27 osób. 

W dniach 22-24.10.2021 aktywni przedstawiciele organizacji pozarządowych i pracownicy 

instytucji samorządowych uczestniczyli w wyjeździe studyjnym zorganizowanym przez LGD 

„Razem dla Radomki”. Wyjazd zorganizowany został na teren Małopolski, gdzie uczestnicy 
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mieli możliwość zapoznania się z ofertą turystyczną terenu Lokalnej Grupy Działania „Jurajska 

Kraina” i wymiany spostrzeżeń wdrażania lokalnych strategii rozwoju. Uczestnicy odwiedzili 

Ojcowski Park Narodowy (zamek w Piaskowej Skale, maczugę herkulesa), Zamek w Ojcowie 

czy Jaskinię Nietoperzową. W kolejne dni nie zabrakło zwiedzania Krakowa, Opactwa 

Benedyktynów w Tyńcu, odwiedzin zamków w Niepołomicach, Kopalni Soli w Wieliczce i 

Zamku Żupnego. Wyjazd studyjny zrealizowany przez LGD „Razem dla Radomki” dla projektu 

współpracy pn. "Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną" współfinansowane jest ze 

środków Unii Europejskiej 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". Przeszkolono 12 osób.  

 

Zrealizowany został cykl 12 wykładów edukacyjno-informacyjnych przeprowadzonych w 

oparciu o opracowaną prezentację w których wiedzę na temat selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ideii Zero 

Waste oraz 3U w ramach projektu Bądźmy eko w Dolinie Radomki, zadania dofinansowanego z 

budżetu Województwa Mazowieckiego.. Wiedzę na w/w tematy uzyskało łącznie 379 dzieci 

szkół podstawowych. Zajęcia odbywały się w PSP z Przytyka w dniu 19.10.2021 o godz. 

9.50 - 30 dzieci i 10.55 - 34 dzieci; w Mleczkowie w dniu 27.10.2021 o godz. 10.00 - 20 

dzieci; we Wrzosie 29.10.2021, godz. 11.30 - 45 dzieci; w Sławnie 04.11.2021 godz. 9.00 40 

dzieci i godz. 13.00 - 20 dzieci; w Wieniawie 17.11.2021 godz. 8.55 - 20 dzieci i godz. 10.05 - 

20 dzieci; w Jedlińsku 18.11.2021 godz. 8.55 - 57 dzieci i godz. 9.50 - 53 dzieci. Koordynator 

projektów Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD.  

Zrealizowany został cykl 6 zajęć edukacyjnych pn. "Po co są potrzebne pszczoły" skierowany 

do dzieci szkół podstawowych z terenu powiatów radomskiego i przysuskiego ze szczególnym 

uwzględnieniem klas I-III/i lub dzieci w wieku przedszkolnym w Sławnie 09.11.2021, 

Jedlińsku 18.11.2021, Mleczkowie 25.10.2021, Przytyku 20.10.2021, oraz w Skrzyńsku 

17.11.2021 i Wieniawie 16.11.2021. Zajęcia poprowadzone zostały przez Mistrza 

Pszczelarstwa Łukasza Murawskiego, podczas zajęć przedstawił przyczyny, dla których 

człowiek hoduje pszczoły. Uczniowie poznali też inne znaczenie pszczół w przyrodzie. W 

projekcie przeszkolonych zostało 325 dzieci z obszaru LGD. Zadanie dofinansowane ze 

środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. Koordynator projektu Małgorzata Kopycka 

pracownik Biura LGD. 

W dniu 30.10.2021 LGD Razem dla Radomki zakończyło realizację projektu pn. Liderzy 

Społeczności Lokalnych dofinansowanego z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, którego 

ostatnimi działaniami uzupełniającymi projekt była organizacja 6 warsztatów w zakresie 

szkolne kluby wolontariacie przeprowadzone w terminach 20.10.2021 r. (2 spotkania – w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Bielisze oraz w Publicznej Szkole Podstawowej we 

Wrzosie), 21.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Przytyku, 22.10.2021 r. w 

Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie, 28.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej 

w Łączanach oraz w dniu 29.10.2021 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Zakrzewie. 

Podczas zajęć trenerzy przekazali wiedzę na temat działań wolontariackich. W zajęciach 

uczestniczyła grupa 148 osób – dzieci i młodzieży w wieku od 9 do 15 lat.  

Koordynator projektu pracownik Biura LGD Arkadiusz Ostrowski. 
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W zajęciach edukacyjnych dla dzieci 6 szkół podstawowych w dniach w  18.10.2021 w PSP w 

Przytyku uczestniczyło 65 uczniów; 21.10.2021 w Mleczkowie uczestniczyło 20 uczniów; 

04.11.2021 w Sławnie uczestniczyło 40 uczniów; 16.11.2021 w Skrzyńsku uczestniczyło 20 

uczniów; 17.11.2021 w Wieniawie uczestniczyło 40 uczniów; 18.11.2021 w Jedlińsku 

uczestniczyło 62 uczniów, które przeprowadził Cezary Nowek – prezes LGD. Tematy zajęć 

dotyczyły ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami i hałasem w ramach projektu Chrońmy 

powietrze którym oddychamy, zadania dofinansowanego z budżetu Województwa 

Mazowieckiego. W ramach 6 zajęć edukacyjnych zajęciach przeszkolonych zostało  łącznie 

247 dzieci z obszaru LGD.  Koordynator projektów pani Małgorzata Kopycka pracownik 

Biura LGD. 

W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyło się seminarium „Po 

zdrowie do pasieki zamiast do apteki” podczas którego miało miejsce spotkanie z dietetykiem 

panią Karoliną Gora – która przeprowadziła wykład nt. Znaczenie miodu i produktów 

pszczelich w żywieniu człowieka. Seminarium i wykład zrealizowano w ramach projektu pn. 

„Rola pszczół w środowisku naturalnym”. W seminarium uczestniczyło 31 osób, któtre 

uzyskały wiedzę w kierunku wzrostu rozpoznawalności produktów pszczelich i ich 

producentów Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W 

seminarium i wykładzie uczestniczyła koordynator projektu Małgorzata Kopycka pracownik 

Biura LGD. 

 

W 2021 roku na temat działań LGD Razem dla Radomki opublikowano w prasie 

regionalnej i lokalnej 3 artykuły prasowe, oraz 4 wywiady radiowe. 

W dniu 22.01.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu 

LGD „Razem dla Radomki”, który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów - 

muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został 

wywiad z Pracownikami Biura LGD.  

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-

folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-

15403796 

W dniu 06.04.2021 w Echu Dnia wydanie radomskie ukazał się artykuł dotyczący konkursu 

realizowanego przez „Razem dla Radomki” w ramach projektu grantowego „Wsparcie 

inicjatyw lokalnych”. Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: 

https://echodnia.eu/radomskie/konkurs-razem-dla-radomki-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych-z-

pula-srodkow-blisko-150-000-zlotych-na-realizacje-pomyslow/ar/c1-15526667 

W dniu 13.04.2021 r. w radomskim wydaniu Echa Dnia ukazał się artykuł na temat projektu 

LGD „Razem dla Radomki”, który poświęcony został projektowi Z wizytą u mistrzów - 

muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych podwórkach, w którym zawarty został 

wywiad z Pracownikami Biura LGD.  

Artykuł w wersji internetowej, dostępny pod adresem: https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-

folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-

15403796 

 

https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796
https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796
https://echodnia.eu/radomskie/zespoly-folkowe-z-radomia-powiatu-przysuskiego-i-radomskiego-nagrywaja-nowa-plyte/ar/c13-15403796
https://echodnia.eu/radomskie/konkurs-razem-dla-radomki-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych-z-pula-srodkow-blisko-150-000-zlotych-na-realizacje-pomyslow/ar/c1-15526667
https://echodnia.eu/radomskie/konkurs-razem-dla-radomki-na-wsparcie-inicjatyw-lokalnych-z-pula-srodkow-blisko-150-000-zlotych-na-realizacje-pomyslow/ar/c1-15526667
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W dniu 01.04.2021 ukazał się wywiad przeprowadzonego przez dziennikarzy Radia Radom, na 

temat trwającego naboru wniosków LGD na wybór inicjatyw dla projektu grantowego pn. 

„Wsparcie inicjatyw lokalnych”. Fragmenty zapisu rozmowy z Arkadiuszem Ostrowskim – 

Pracownikiem Biura LGD „Razem dla Radomki” dostępne są pod adresem: 

https://radioradom.pl/sa-pieniadze-na-lokalne-inwestycje/ 

W dniu 08.04.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD udzielił wywiadu w Radiu Radom na temat 

realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalna Grupę Działania „Razem dla 

Radomki” w 2021 roku. 

W dniu 13.05.2021 r. wywiad udzielony przez Prezesa LGD Cezarego Nowek w Radiu Rekord 

nt. Idei Smart Villages i jej realizacji na obszarze LGD „Razem dla Radomki”. 

W dniu 28.05.2021 r. Prezes stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Cezary Nowek udzielił 

wywiadu w Radiu Radom na temat działalności Lokalnej Grupy Działania w 2021 roku. 

W dniu 30.08.2021 miał miejsce wywiad w Radiu Radom, którego udzielił prezes LGD Cezary 

Nowek dotyczący realizacji LSR 2016-2021 LGD „Razem dla Radomki”. 

W 2021 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki”  uczestniczyli w ramach PROW 

w 6 szkoleniach, webinariach, konferencjach także w formie on-line. 

W dniu 11.02.2021 r. spotkanie z inicjatywy Cezarego Nowek – koordynatora mazowieckich 

sieci LGD w partnerstwie z LGD Zalew Zegrzynski, LGD Ziemia Chełmońskiego i LGD 

Ziemia Mińska z dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie Radosławem Rybickim i 

kierownikiem Wydziału Leader Łukaszem Brzezińskim na którym omawiano:  

- terminy rozpatrywania wniosków przez UMWM, 

- realizacja RLKS-u w województwie mazowieckim, 

- spotkanie on-line mazowieckich sieci lgd. 

W dniu 17.03.2021 r.  udział pracowników LGD w spotkaniu on-line mazowieckich LGD z 

dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz kierownikiem 

Wydziału Leader Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

W dniu 28.04.2021 udział wszystkich pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line 

mazowieckich Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 

W dniu 06.10.2021 r. udział wszystkich pracowników Biura LGD w spotkaniu on-line 

mazowieckich Lokalnych Grup Działania organizowanym przez Departament Rolnictwa i 

Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie 

W dniu 13.12.2021 odbyło się spotkanie on-line 6 mazowieckich LGD które nadesłały uwagi 

do Koncepcji wdrażania instrumentu RLKS na Mazowszu z przedstawicielami Departamentu 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w celu wypracowania 

zmian w w/w Koncepcji. W spotkaniu uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. 

https://radioradom.pl/sa-pieniadze-na-lokalne-inwestycje/
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W dniu 14.12.2021 odbyło się on-line spotkanie mazowieckich lokalnych grup działania z 

udziałem Radosława Rybickiego dyrektora Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich, oraz Marcina Wajdy dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy 

Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie dot.  

konsultacji koncepcji realizacji RLKS-u w województwie mazowieckim w latach 2023-2027. W 

spotkaniu uczestniczyli pracownicy Biura LGD. 

LGD uczestniczyło poza działaniami w ramach PROW 2014-2021 w 40 szkoleniach, 

warsztatach, (spotkaniach stacjonarnych oraz webinariach). 

W dniu 20.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes LGD uczestniczył w spotkaniu on-line 

mazowieckich organizacji pozarządowych, na temat udziału sektora ngo w procesie prac nad 

perspektywą finansową Unii Europejskiej na lata 2021-2027. Spotkanie zorganizowane przez 

Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych. 

W dniu 21.01.2021 r. Cezary Nowek - Prezes  LGD uczestniczył w szkoleniu on-line nt. Jak 

budować wizerunek organizacji pozarządowej. 

W dniu 26.01.2021 r.  Cezary Nowek - Prezes LGD był uczestnikiem w seminarium on-line pt. 

„Wdrażanie RLKS w różnych państwach członkowskich. Najlepsze praktyki.” Seminarium 

zorganizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Departament Regionalnych 

Programów Operacyjnych. 

W dniu 05.02.2021 r. Cezary Nowek - Prezes Razem dla Radomki uczestniczył w spotkaniu 

on-line zarządu Polskiej Sieci LGD z Regionalnymi Sieciami LGD. 

W dniu 09.02.2021 r. udział Prezesa LGD w webinarze witrynywiejskiej.org.pl pod tytułem 

Aktywizacja seniorów na wsi. 

W dniu 12.02.2021 r. udział Prezesa LGD w spotkaniu przedstawicieli organizacji 

pozarządowych w Warszawie i rozmów dotyczących współpracy w ramach IV Kongresu 

Czystego Powietrza. 

W dniach 15.02-05.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu 

e-learningowym pn. „Tworzenie i funkcjonowanie marki lokalnej na obszarach górskich i 

podgórskich”. Szkolenie zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie. 

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek - Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-

line w Forum Instytucji Otoczenia Biznesu, którego Razem dla Radomki jest członkiem. 

Organizatorem spotkania był Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. 

W dniu 25.02.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu 

członków partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej w powiecie radomskim ze 

szczególnym uwzględnieniem organizacji pozarządowych. 

W dniach 08-26.03.2021 r. pracownik LGD Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu e-

learningowym pn. „Koncepcja Smart Villages na obszarach górskich i podgórskich”. Szkolenie 

zorganizowane przez CDR w Brwinowie Oddział w Krakowie. 
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W dniu 09.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w webinarze pt. 

”Lokalne usługi społeczne w obliczu kryzysu demograficznego, potrzeby, rozwiązania” 

organizowanym przez Fundację Nauka dla Środowiska.   

W dniach 10-11.03.2021 r.  udział on-line Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w IV 

Kongresie Czystego Powietrza zorganizowanym przez Samorząd Województwa 

Mazowieckiego, Zespół Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. oraz Mazowiecką Agencję 

Energetyczną Sp. z o.o.. Oraz wystąpienie w charakterze prelegenta z tematem „Więcej 

edukacji to mniej smogu Jakie znaczenie dla środowiska mają nasze codzienne wybory”. 

W dniu 18.03.2021 r. udział pracowników LGD w spotkaniu on-line po XVII posiedzeniu 

GTL-u. 

W dniu 19.03.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu 

Polskiej Sieci LGD z Ministrem Rolnictwa Grzegorzem Pudą w sprawie funkcjonowania 

Lokalnych Grup działania w perspektywie 2021-2027. 

W dniu 13.04.2021 Prezes LGD Cezary Nowek oraz pracownik Biura Małgorzata Kopycka 

uczestniczyli on-line w spotkaniu tematycznym pn. „Obowiązki pracodawcy wobec 

pracowników pracujących zdalnie" przeprowadzonym przez dr Jarosława Gresera, 

zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

W dniu 20.04.2021 udział pracownika Biura LGD Małgorzaty Kopyckiej w webinarium pn. 

,,Choroby cywilizacyjne – czym są i jak im zapobiegać?”, zrealizowanym przez Warmińsko-

Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie Oddział w Olecku. 

W dniu 22.04.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w spotkaniu tematycznym 

pn. "Odpowiedzialność Zarządów – kary wynikające ze złego rozumienia Ustawy RODO. 

Przykłady stosowanych kar" zrealizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

W dniu 27.04.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek - Prezesa Razem dla Radomki w 

seminarium podsumowującym projekt „Pomoc techniczna w zakresie uproszczenia wdrażania 

RLKS i stworzenia odpowiednich kanałów komunikacji w celu zapewnienia realnego i 

znaczącego udziału lokalnych aktorów w planowaniu, wdrazaniu, monitorowaniu i ewaluacji 

instrumentu RLKS”. 

W dniu 05.05.2021 r. udział Cezarego Nowek - Prezesa Razem dla Radomki w spotkaniu on-

line Sieci Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych ds. partnerstwa i funduszy 

europejskich. 

W dniu 21.05.2021 udział pracowników  Biura LGD w spotkaniu on-line poświęconemu 

wyjaśnieniu wątpliwości dotyczących ujęcia realizacji projektów grantowych związanych z 

przygotowaniem koncepcji Smart Villages w ramach przygotowywanych zmian w LSR 

Spotkanie zorganizowane przez Polską Sieć LGD – Federację Regionalnych Sieci LGD. 

W dniu 24.05.2021 udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w European Economic 

Congres (Europejski Kongres Gospodarczy). Wśród tematów m.in. Nowy Polski Ład, i nowy 

europejski Bauhaus, oraz eksperckie odpowiedzi na pytanie jak najszybciej wejść na ścieżkę 

efektywnego wzrostu i co zrobić, aby ten proces był stabilny w dłuższej perspektywie. 
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W dniu 24.05.2021 r. udział on-line Prezesa LGD Cezarego Nowek w panelu ekspertów 

dotyczącym sposobu wdrażania koncepcji Smart Villages zorganizowanym przez Śląski 

Związek Gmin i Powiatów oraz PS LGD. 

W dniu 09.06.2021 r. udział on-line Cezarego Nowek - Prezesa Razem dla Radomki w XXIV 

spotkaniu NGO Europa Cafe i Komisja Europejska Bruksela-Bliżej Razem! Konferencja nt. 

Przyszłości Europy i nowe DG w związku z nową perspektywą finansową, Planem Odbudowy i 

Nowym Zielonym Ładem zorganizowana przez Fundację Kształcenia Ustawicznego PERITIA.. 

W dniach 16.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu 

on line zorganizowanym przez OFOP ds. partnerstwa i funduszy europejskich w cyklu spotkań 

Fundusze europejskie. Organizacje pozarządowe - partnerzy, strażnicy czy intruzi? nt. 

konsultacje, umowy, partnerstwa w perspektywie 2021-2027. 

W dniu 23.06.2021 udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu 

„Partnerstwo na rzecz wsparcia i rozwoju ekonomii społecznej w powiecie przysuskim”, które 

odbyło się w Przysusze. 

W dniu 24.06.2021 r. udział Cezarego Nowek Prezesa „Razem dla Radomki” w spotkaniu 

tematycznym on-line nt. „Podstawy przetwarzania danych osobowych” zorganizowanym przez 

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

W dniu 29.06.2021 r. Prezes LGD Cezary Nowek, uczestniczył w spotkaniu tematycznym w 

formie webinarium na temat: Odpowiedzialność zarządów za  podatki/zus i realizowane 

projekty zorganizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich. 

W dniu 09.07.2021 odbyło się spotkanie tematyczne on-line w ramach projektu "Rozwój 

FAOW, czyli wzmacniamy rozwój pozarządowej wsi". Tytuł spotkania to: „Efektywny 

marketing NGO działających na obszarach wiejskich”, zorganizowane przez Forum 

Aktywizacji Obszarów Wiejskich. W spotkaniu tematycznym uczestniczył prezes LGD Cezary 

Nowek. 

W dniach 06-08.08.2021 odbył się wyjazd szkoleniowy w zakresie zdobycia wiedzy i dobrych 

praktyk w tematyce turystycznej, skierowany do osób prowadzących obiekty agroturystyczne, 

rolników (jako potencjalnych zainteresowanych wprowadzeniem oferty skierowanej do 

turystów, osób prowadzących gastronomię, przedsiębiorców zainteresowanych poszerzeniem 

oferty i skierowaniem jej do turystów, pracowników samorządowych zainteresowanych 

poszerzeniem oraz urozmaiceniem oferty turystycznej w danej gminie,  oraz mieszkańców 

zainteresowanych otwarciem działalności agroturystycznej. Kierunkiem wyjazdu było 

Roztocze. Wyjazd szkoleniowy dofinansowany został w ramach projektu współpracy pn. 

"Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną" współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej 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". 

W dniach 31.08-03.09.2021 2021 LGD Razem dla Radomki zorganizowało wyjazd studyjny 

pn. Dobre praktyki we wdrażaniu działań i inwestycji dofinansowanych ze środków Unii 

Europejskiej (w tym m.in. w ramach PROW2014-2020) w zakresie rozwoju organizacji 

pozarządowych, gmin i mieszkańców. Szkolenie zorganizowane zostało jako jedno z 

zaplanowanych zadań dla LGD pn. Liderzy Społeczności Lokalnych, zadania dofinansowanego 

w ramach Planu Operacyjnego na lata 2020-2021 Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich 2014-
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2020 dla Województwa Mazowieckiego na 2021 rok. Wzięło w nim udział 18 osób - 

przedstawicieli aktywnych organizacji pozarządowych, pracowników jednostek 

samorządowych, przedsiębiorców z terenu działania LGD „Razem dla Radomki”, którzy mogli 

zobaczyć efekty wdrażania działań i inwestycji finansowanych ze środków unijnych na terenie 

województwa pomorskiego i warmińsko mazurskiego. Szkolenie dofinansowano ze środków 

Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów 

Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi. 

W dniu 07.09.2021 odbyły się warsztaty opracowania projektu  strategii powiatu radomskiego 

na lata 2022-2030, w których uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek 

W dniu 05.10.2021 udział pracowników LGD w szkoleniu on-line organizowanym przez 

Centrum Doradztwa Rolniczego pn. „Smart-Village w ramach LEADERA. 

W dniu 07.10.2021 odbyły się warsztaty on-line „Wzmocnienie roli regionalnych animatorów 

rozwoju gospodarczego Mazowsza w procesie przedsiębiorczego odkrywania. W warsztatach 

uczestniczył Cezary Nowek – prezes LGD. 

W dniu 28.10.2021 odbył się w formule on-line XIV Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich w 

którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek i wypowiadał się na temat realizacji RLKS-u 

przez mazowieckie LGD w okresie 2021-2027, oraz edukacji na temat klimatu (odpady + 

ochrona powietrza). 

W dniu 26.11.2021 w Centrum Kultury i Biblioteka w Przytyku odbyło się seminarium „Po 

zdrowie do pasieki zamiast do apteki” podczas którego miało miejsce spotkanie z dietetykiem 

panią Karoliną Gora – która przeprowadziła wykład nt. Znaczenie miodu i produktów 

pszczelich w żywieniu człowieka. Seminarium i wykład zrealizowano w ramach projektu pn. 

„Rola pszczół w środowisku naturalnym”. Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu 

Województwa Mazowieckiego. W seminarium i wykładzie uczestniczyła koordynator projektu 

Małgorzata Kopycka pracownik Biura LGD. 

W dniu 30.11.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowek w webinarze Smart Villages 

organizowanym przez Fundację Felicitatem projekt „Modelowe inteligentne wsie”. 

W dniu 07.12.2021 odbyło się on-line spotkanie sieciujące Lokalne Grupy Działania 

zorganizowane przez Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z subregionu 

ostrołęckiego w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. 

W dniu 07.12.2021 udział pracowników LGD Małgorzaty Kopyckiej i Arkadiusza 

Ostrowskiego w webinarze dot. partycypacyjnego modelu tworzenia koncepcji Smart Villages 

prowadzonego przez Pana Łukasza Komorowskiego, pracownika naukowego Instytutu 

Rozwoju Wsi i Rolnictwa przy Polskiej Akademii Nauk. Webinar zorganizowany przez 

Fundację Felicitatem. 

W dniu 09.12.2021 odbyło się on-line spotkanie Lokal Policy Forum „Jak można pomóc 

lokalnym społecznością we wdrażaniu nieszablonowych pomysłów – czego potrzebują 

mieszkańcy, w którym uczestniczył prezes LGD Cezary Nowek. 



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie. 

103 
 

W dniu 21.12.2021 prezes LGD Cezary Nowek uczestniczył w seminarium poświęconym 

Radom Pożytku Publicznego w powiatach, które prowadził Andrzej Rybus-Tołłoczko 

Przewodniczący Konwentu Wojewódzkich Rad Działalności  Pożytku Publicznego, 

współprzewodniczący Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego przy Marszałku 

Województwa Mazowieckiego, członek prezydium Komisji Dialogu Społecznego ds. Edukacji 

przy urzędzie m.st. Warszawy. Seminarium odbyło się w Delegaturze Urzędu 

Marszałkowskiego w Radomiu. 

W 2021 roku LGD „Razem dla Radomki” gościło na obszarze objętym  LSR  2 wizyty 

studyjne. 

W dniach 10-11.08.2021 na obszarze LGD „Razem dla Radomki” odbyła się wizyta studyjna 

LGD „Kraina mlekiem płynąca” z województwa podlaskiego. Uczestnicy byli gośćmi w 

Gospodarstwie Bankiewiczów, Piekarni WACYN, Taczowie i Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie 

prelekcję o działaniach LGD „Razem dla Radomki” przeprowadził prezes Cezary Nowek. 

W dniu 17.09.2021 w Taczowie na terenie LGD „Razem dla Radomki” gościli uczestnicy 

wizyty studyjnej zorganizowanej przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego, 

którym prezes LGD Cezary Nowek przybliżył dziedzictwo historyczne obszaru Doliny 

Radomki. 

W 2021 roku pracownicy  LGD „Razem dla Radomki”  przeprowadzili 9 spotkań 

informacyjnych, szkoleń/warsztatów związanych z Programem Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2014-2021. 

W dniu 23.03.2021 zorganizowane zostało w Słowikowie  -spotkanie informacyjne: 

Planowane działania LGD „Razem dla Radomki” w okresie I połowy 2021 . 

W dniu 09.04.2021 odbyło się szkolenie-webinarium poświęcone zagadnieniom związanym z 

prowadzonym konkursem wniosków dla projektu grantowego pn. „Wsparcie inicjatyw 

lokalnych” organizowanego przez LGD „Razem dla Radomki”. Szkolenie przeprowadził 

pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski. 

W dniu 26.04.2021 w Wieniawie zorganizowano spotkanie informacyjno-konsultacyjne: 

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

W dniu 10.05.2021 pracownik stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Arkadiusz Ostrowski 

przeprowadził szkolenie on-line (webinarium) poświęcone zagadnieniom związanym z 

prawidłową realizacją projektów grantowych. Szkolenie skierowane było do Beneficjentów, 

którzy podpisali umowy na realizację projektów grantowych w ramach zadania „Start-upy na 

inicjatywy lokalne”. 

W dniu 14.05.2021  w Słowikowie odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne: 

Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju – Słowików  

W dniu 22.06.2021 zorganizowane zostało w Urzędzie Gmin w Jedlińsku spotkanie 

informacyjno-konsultacyjne: Aktualizacja Lokalnej Strategii Rozwoju 

W dniu 01.07.2021 zorganizowane przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zostało 

szkolenie on-line poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym przygotowaniem 
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wniosku – do konkursu na start-upy na inicjatywy turystyczne i kulturalne. Podczas spotkania 

przedstawione zostały podstawowe wytyczne dotyczące konkursu, zakres zadań objętych 

wsparciem, informacja o kosztach kwalifikowanych, wymaganych załącznikach. Omówiony 

został również sposób przygotowania formularza wniosku i kryteria oceny operacji. Spotkanie 

przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski. 

W dniu 05.10.2021 odbyło się w Zakrzewie szkolenie zorganizowane przez Stowarzyszenie 

„Razem dla Radomki” poświęcone zagadnieniom związanym z prawidłowym przygotowaniem 

wniosku – do konkursu dla przedsiębiorców. Podczas spotkania przedstawione zostały 

podstawowe wytyczne dotyczące konkursu, zakres zadań objętych wsparciem, informacja o 

kosztach kwalifikowanych, wymaganych załącznikach. Omówiony został również sposób 

przygotowania formularza wniosku i kryteria oceny operacji. Spotkanie przeprowadził 

pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.    

W dniu 14.12.2021 Arkadiusz Ostrowski – Pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki” 

przeprowadził spotkanie konsultacyjno-informacyjne podczas Sesji Rady Gminy w Przytyku – 

prezentując realizowane działania przez LGD „Razem dla Radomki” w 2021 roku a także 

prezentując perspektywę działalności Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” w 

okresie perspektywy unijnej na lata 2021-2027. 

W dniu 30.12.2021 udział prezesa LGD Cezarego Nowka w Sesji Rady Gminy Wieniawa, na 

której przeprowadzając spotkanie konsultacyjno-informacyjne zaprezentował realizację LSR 

LGD „Razem dla Radomki” w roku 2021, oraz perspektywę działalności Lokalnej Grupy 

Działania „Razem dla Radomki” w okresie perspektywy unijnej na lata 2021-2027. 

W 2021 roku pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki”  udzielili 173 konsultacje 

w trybie stacjonarnym i on-line. 

 

Raport sporządzony przez pracownika Biura LGD Koordynatora ds. projektów 

Małgorzatę Kopycką we współpracy z Arkadiuszem Ostrowskim Specjalistą ds. 

promocji i projektów miękkich. 

 

 


