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1. Wprowadzenie
Niniejszy raport stanowi ocenę ex-post stopnia realizacji LSR w stosunku
do początkowych założeń – oczekiwanych efektów. Ewaluacja końcowa,
dokonywana na zakończenie okresu realizacji, ma na celu przede wszystkim
dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, w tym wielkości
zaangażowanych środków, skuteczności i efektywności pomocy (faktycznych
rezultatów) oraz sformułowanie wniosków i rekomendacji, które zostaną
wykorzystane w kolejnym okresie programowania nowej strategii rozwoju
kierowanego przez społeczność lokalną.
Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Razem dla Radomki” dla obszaru gmin:
Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów, Wieniawa, Zakrzew jest dokumentem
strategicznym pokazującym kierunki rozwoju określonego dla niej obszaru
wiejskiego, który ma dzięki działalności lokalnej grupy działania rozwijać się w
pełnym aspekcie społecznym , gospodarczym i kulturalnym dzięki wykorzystaniu
istniejącego na tym terenie potencjału. Niniejszy raport przedstawia wyniki
badania ewaluacyjnego dotyczącego realizacji przez LGD „Razem dla Radomki”
Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2009-2015. Strategia była wdrażana przez
LGD w ramach realizacji Osi IV LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013.
Zgodnie z podejściem LEADER, strategia jest dokumentem przekrojowym,
a jej realizacja miała się przyczynić do aktywizacji społeczności wiejskich poprzez
włączenie partnerów społecznych i gospodarczych do planowania i wdrażania
lokalnych inicjatyw. Wedle wytycznych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013 (PROW) projekty wdrażane przy współfinansowaniu ze środków
przeznaczonych na realizację LSR kwalifikują się do działań osi 3 PROW: Jakość
życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej w tym: 311:
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej; 312: Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw; 313: Odnowa i rozwój wsi oraz do działań z zakresu tzw.
małych projektów (413), które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach osi 3, ale
przyczyniają się do osiągania jej celów.
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2. Ocena stanu wdrożenia Lokalnej Strategii Rozwoju
2.1 Metodologia badań
Lokalna Strategia Rozwoju jest dokumentem o charakterze strategicznym o
zasięgu lokalnym. Potrzebę opracowania Strategii określono w ustawie o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Posiadanie LSR oraz
wdrażanie jej celów jest warunkiem, jakie muszą spełniać lokalne grupy działania,
aby móc ubiegać się o środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013 (w ramach osi 4 Leader). Zakłada się, że realizacja podstawowych
założeń LSR, tj. przyczynienie się do wzrostu atrakcyjności i rozwoju
gospodarczego całego obszaru poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie
unikalnych walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych obszaru. LSR
opracowane
przez
LGD
„Razem
dla
Radomki”
jest
dokumentem
średniookresowym, przyjęte ramy czasowe jej wdrażania to lata 2009-2015.
Ocena stanu wdrażania LSR została przygotowana na bazie badań
ankietowych w tym także Ankiet monitorujących realizację projektów
przeprowadzoną wśród Wnioskodawców, którzy zrealizowali projekty wdrażające
strategię oraz desk research. Analizie natomiast poddano dokumenty
archiwizowane w Biurze LGD dotyczące oceny tychże projektów oraz sprawozdania
kwartalne z działalności LGD, sprawozdania z realizacji LSR przedkładane
rokrocznie Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego oraz
zestawienie rzeczowo - finansowe i wnioski o płatność pośrednie/końcowe
rozliczające koszty funkcjonowanie LGD, koszty realizacji projektów współpracy.
Ewaluacja ex-post:
 przeprowadzana jest po zakończeniu realizacji projektu/programu,
 ocenia na ile udało się osiągnąć założone cele,
 ocenia skuteczność i efektywność interwencji oraz jej trafność i użyteczność,
 bada długotrwałe efekty (oddziaływanie) projektu/programu oraz ich
trwałość,
 stanowi cenne źródło informacji użytecznych przy planowaniu kolejnych
interwencji.
Ewaluacja Lokalnej Strategii Rozwoju obejmuje zakres:
 przedmiotowy – przedmiotem ewaluacji jest stan rzeczowy i finansowy
wdrażania LSR pod kątem skuteczności, efektywności i trafności w stosunku
do założeń;
 czasowy – raport dotyczy całego okresu objętego zapisami LSR;
 przestrzenny – dotyczy obszaru funkcjonowania LGD w okresie realizacji
LSR, tj. obszaru sześciu gmin: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wolanów,
Wieniawa, Zakrzew.
Badanie przeprowadzono w odniesieniu do następujących kryteriów
ewaluacyjnych:
 trafność
–
kryterium
to
pozwoli
określić
czy
projekty
zrealizowane/realizowane w ramach LSR są adekwatne do zakładanych
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celów ogólnych i szczegółowych, a także czy wskaźniki są adekwatne do
zakładanych celów i przedsięwzięć;
 skuteczność – kryterium to pozwoli ocenić stopień realizacji zakładanych
celów ogólnych, szczegółowych oraz przedsięwzięć.

2.2 Budżet a cele i przedsięwzięcia
W ramach analizy sytuacji wyjściowej, w LSR zidentyfikowano zagadnienia
w obszarze społeczno - gospodarczym i infrastrukturalnym, które stanowią
problemy rozwojowe dla terenu objętego interwencją.
Można je podzielić na 8 kategorii:
1. dominująca rola rolnictwa w działalności gospodarczej,
2. wskaźniki demograficzne (niski przyrost naturalny), aktywność społeczna
(marazm społeczny) i rynek pracy (wysokie bezrobocie w regionie),
3. migracje zarobkowe i „edukacyjne” do większych ośrodków miejskich,
skutkujące zerwaniem więzi społecznych, osłabieniem więzi rodzinnych,
4. niewykorzystany potencjał turystyczny,
5. zacofanie infrastruktury technicznej i urbanizacyjnej,
7. słaby sektor usługowy, brak rozwiniętego sektora produkcji,
8. brak jest spójnego wizerunku obszaru.
Ponadto zidentyfikowano zagrożenia dla dalszego rozwoju obszaru LGD,
wynikające z nierozwiązywania zidentyfikowanych problemów.
Identyfikacja problemów i zagrożeń rozwojowych dla obszaru LGD:
SŁABE STRONY

ZAGROŻENIA

• Brak spójnej oferty turystycznej
• Niedostateczna rozwinięta infrastruktura
okołoturystyczną i niedoinwestowana istniejąca
infrastruktura turystyczna
• Niedostatecznie wykorzystywane
turystycznie walory przyrodnicze rzeki Radomki
i istniejących zbiorników wodnych
• Nieład przestrzenny i architektoniczny
miejscowości wiejskich
• Niedoinwestowany sektor usług
• Niedoinwestowane obiektu kulturalne i
społeczne
• Brak wsparcia i rozrywek alternatywnych
ofert spędzania czasu wolnego przez dzieci i
młodzież dla młodzieży
• Słaba promocja produktów lokalnych i
subregionu
• Wysoki poziom bezrobocia
• Niskie kwalifikacje zawodowe społeczności
wiejskiej
• Rozdrobnienie struktury agrarnej, a co za
tym idzie, niskie dochody gospodarstw
• Słaby dostęp do Internetu
• Słaby rynek zbytu produktów rolnych
• Słaba znajomość języków obcych

• Niestabilne i niespójne prawo i przepisy
fiskalne nieprzyjazne dla rozwoju
przedsiębiorczości indywidualnej i rodzinnej
• Konkurencja ze strony innych regionów
• Zmieniające się trendy w turystyce
• Biurokracja procedur związanych z
ubieganiem się o środki unijne
• Marginalizacja i wyludnienie obszarów
wiejskich
• Wysokie koszty inwestycji w produkcję
zdrowej żywności wysokiej jakości
• Brak zachowania równowagi pomiędzy
rozwojem funkcji gospodarczych, turystycznych
i osadniczych, a koniecznością ochrony
środowiska naturalnego
• Obostrzone warunki korzystania z środków
publicznych (mechanizm refundacji)
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• Niewystarczające kwalifikacje rolników i
przedsiębiorców w zakresie prowadzenia
działalności pozarolniczej
• Migracja zarobkowa ludzi o największym
potencjale rozwojowym
• Mało rozwinięte społeczeństwo obywatelskie
• Słaba infrastruktura sportowo - turystyczna
• Słaba identyfikacja obszaru na tle regionu
• Brak sieci przetwórstwa rolno-spożywczego
– brak grupy/grup producenckich
skoncentrowanych wokół lokalnej produkcji
rolnej
• Osłabienie więzi międzyludzkich
• Brak kapitału finansowego zewnętrznego i
lokalnego
Niedoinwestowana infrastruktura kulturalna

Zgodnie z zasadami funkcjonowania LGD i realizacji LSR, Grupa mogła w
strategii wybrać obszary priorytetowe do wsparcia. Zatem w odpowiedzi na
zidentyfikowane problemy i zagrożenia, Lokalna Strategia Rozwoju zakładała
realizację następujących celów ogólnych:
1.
Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie
jego walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych.
2.
Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej.
3.
Różnicowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie pozarolniczych
miejsc pracy.
Każdemu z celów ogólnych odpowiadają cele szczegółowe, a tym,
przedsięwzięcia. Skala ich realizacji określi efektywności wykonania założeń LSR.
CEL OGÓLNY
1. Podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie
jego walorów przyrodniczych, kulturalnych i historycznych.
CELE SZCZEGÓŁOWE
1.1 Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej
PRZEDSIĘWZIĘCIE I Dolina Rzeki Radomki oraz lokalne zbiorniki wodne atrakcją
turystyczną i rekreacyjną
1.2 Promocja lokalnych tradycji kulturalnych i przyrodniczych
PRZEDSIĘWZIĘCIE II Spójna oferta turystyczna mikroregionu LGD „Razem dla
Radomki”
CEL OGÓLNY
2. Integracja i aktywizacja społeczności wiejskiej
CELE SZCZEGÓŁOWE
2.1
Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej
PRZEDSIĘWZIĘCIE IV Kultura i tradycja elementami spajającymi społeczność
wiejską i promującymi obszar LGD „Razem dla Radomki”
2.2
Wzrost potencjału mieszkańców obszaru LGD
PRZEDSIĘWZIĘCIE
V Edukacja szansą na rozwój indywidualny mieszkańców
obszaru
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CEL OGÓLNY
3. Różnicowanie działalności gospodarczej oraz tworzenie pozarolniczych miejsc
pracy
CELE SZCZEGÓŁOWE
3.1 Wsparcie produkcji i przetwórstwa produktów opartych na lokalnych zasobach
i tradycji
PRZEDSIĘWZIĘCIE VI Promocja i komercjalizacja
markowych produktów
lokalnych
3.2
Rozwój
postaw
przedsiębiorczych
wśród
społeczności
wiejskiej
PRZEDSIĘWZIĘCIE VII Podniesienie kwalifikacji rolników i przedsiębiorców
wiejskich
Zgodnie z procedurą oceny wniosków składanych w odpowiedzi na nabory
prowadzone przez LGD, każdy z planowanych projektów musiał wpisywać się w
zakres operacji odpowiadający minimum jednemu celowi ogólnemu, jednemu
celowi szczegółowemu i właściwemu dla każdego z celów szczegółowych
przedsięwzięciu.
Cele ogólne zostać maja osiągnięte poprzez realizację operacji wybranych
do dofinasowania przez Rade LGD i zweryfikowanych przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego oraz Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa. Operacje te muszą mieścić się w limicie podziału środków jakie
zaproponowała LGD w 2009 roku w LSR.
W budżecie, jakim gospodaruje LGD wyodrębniono 3 rodzaje środków ze
względu na ich przeznaczenie:
1. środki na realizację LSR w ramach naborów ogłaszanych przez LGD,
2. środki na funkcjonowanie LGD,
3. środki na przygotowanie i realizację projektów współpracy.
Zgodnie z umową ramową zawarta pomiędzy LGD „Razem dla Radomki” a
Zarządem Samorządu Województwa Mazowieckiego z dnia 02 czerwca 2009 roku
środki przeznaczone na realizację powyżej przedstawionych celów w łącznej
wysokości 8 609 456,00 zł zostały podzielone w następujący sposób:
Nazwa działania
Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Razem
Funkcjonowanie LGD, nabywanie
umiejętności, aktywizacja
Wdrażanie projektów współpracy
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Kwota w zł
675 000,00
675 000,00
4 722 952,00
675 000,00
6 747 952,00
1 686 988,00
174 516,00
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Podział całego budżetu LSR procentowo przedstawia się w sposób następujący:
2%
Wdrażanie Lokalnej
Startegii Rozwoju

20%

Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności,
aktywizacja

78%

Wdrażanie projektów
współpracy

Na podstawie decyzji Samorządu Województwa Mazowieckiego LGD „Razem
dla Radomki” została wybrana w II konkursie do realizacji dodatkowych zadań w
ramach Osi 4 LEADER PROW 2007 – 2013.1 Sformułowano w tym zakresie LSR
nowy cel szczegółowy i nowe przedsięwzięcie dla CELU OGÓLNEGO 1: Podniesienie
atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez wykorzystanie jego walorów
przyrodniczych, kulturalnych i historycznych, które otrzymały brzmienie: CEL
SZCZEGÓŁOWY
1.3 Rozwój turystyki aktywne w regionie
PRZEDSIĘWZIĘCIE III Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”.
Tym samy budżet LGD na realizację LSR został zwiększony o kwotę
1 520 000,00 zł. Podział ww kwoty przedstawia się następująco:
Nazwa działania

Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Razem
Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności,
aktywizacja

Kwota w zł
z umowy z
2009r
675 000,00

Wysokość
dodatkowych
środków w zł
100 000,00
100 000,00

Kwota w zł z
umowy z
2013r.
775 000,00

675 000,00
4 722 952,00
675 000,00
6 747 952,00

1 000 000,00
200 000,00
1 400 000,00

775 000,00
5 722 952,00
875 000,00
8 147 952,00

1 686 988,00

120 000,00

1 806 988,00

1

28.01.2013 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie podpisane
zostały aneksy do umów o warunkach i sposobie realizacji lokalnych strategii rozwoju przez lokalne grupy
działania z terenu województwa mazowieckiego. Wśród organizacji które otrzymały dodatkowe środki finansowe
znalazło się również nasze Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”, które otrzymało wsparcie w wysokości 1 520
000,00 zł.
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Wdrażanie projektów
współpracy

174 516,00

0,00

174 516,00

Zaktualizowany podział całego budżetu LSR procentowo przedstawia się w sposób
następujący:

2%

Wdrażanie Lokalnej
Startegii Rozwoju

18%

Funkcjonowanie LGD,
nabywanie umiejętności,
aktywizacja

80%

Wdrażanie projektów
współpracy

Udział środków na poszczególne działania objęte naborami w latach 2009 2014 w całkowitym limicie na Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii
rozwoju” przedstawia się w sposób następujący:

7%

15%

9%

Różnicowanie w kierunku
działalności pozarolniczej
Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty

69%

2.3 Środki na realizację LSR w ramach naborów ogłaszanych przez LGD
Realizacja założeń LSR rozpoczęła się w 2009 r. bowiem już w pierwszym
roku funkcjonowania Biura LGD odbyły się nabory wniosków o przyznanie pomocy
w ramach LSR (grudzień 2009r.). Zgodnie z warunkami ostatniego aneksu umowy
ramowej zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
ostatni jedenasty nabór wniosków został przeprowadzony we wrześniu 2014r.
9
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Przeprowadzone w latach 2009 – 2014 nabory w ramach działania
„Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju”
Nazwa działania
2009
2010
2011
2012
2013
2014
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(2)
Odnowa i rozwój wsi
x
x
x
x
x
Różnicowanie w kierunku
działalności nierolniczej

-

x

x

x

x

x

Tworzenie
i
rozwój
mikroprzedsiębiorstw

x

x

x

x

x

x

tzw. Małe projekty

x

x

x

x

x

x

W tym okresie w Biurze LGD przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu w odpowiedzi
na ogłoszone nabory wniosków złożono 183 operacie z czego 137 decyzją Rady
LGD uzyskały pozytywną opinię o zgodności z LSR i wymagającą liczbę punktów w
ocenie wg lokalnych kryteriów LSR.
Dane ogólne dot. wniosków złożonych i zaakceptowanych
decyzją Rady LGD w okresie 2009 – 2014 z uwzględnieniem
rodzaju działań:
Nazwa działania

Liczba złożonych
wniosków

Liczba wybranych przez
Radę LGD operacji

Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw
Odnowa i rozwój wsi
Małe projekty
Razem

29

13

26
30
98
183

12
29
83
137

Biorąc pod uwagę liczbę i kwoty wniosków zaakceptowanych przez Radę LGD
do dofinasowania wykorzystanie budżetu LGD w zakresie Wdrażanie Lokalnej
Strategii Rozwoju dla poszczególnych działań przedstawia się w sposób
następujący:
Nazwa działania

Kwoty
zaplanowane w
LSR

Różnicowanie w kierunku działalności
nierolniczej

563 500,00

Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

692 973,00

Odnowa i rozwój wsi

5 659 525,12

10

Kwoty
zrefundowane
Wnioskodawcom
469 767,00
561 697,50
5 484 441,52
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Małe projekty

1 231 953,88
Razem

8 147 952,00

1 111 567,41
7 627 473,43

120 386,47
Małe projekty

1 111 567,41
1 231 953,88
175 083,60

5 484 441,52

Odnowa i rozwój wsi

5 659 525,12

131 275,50
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw

561 697,50
692 973,00
93 733,00

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

469 767,00
563 500,00

Kwoty niewykorzystane przez Wnioskodawców

Kwoty zrefundowane Wnioskodawcom

Kwota zaplanowana w LSR

Kwotowe wykorzystanie środków na poszczególne poddziałania działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przedstawia się w sposób
następujący:
Ogólna wartość wsparcia udzielonego Wnioskodawcom działania 413
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w ramach LSR LGD „Razem dla Radomki”
wyniosła: 7 627 473,43 zł co stanowi 93,61 % wykorzystania budżetu LSR
przeznaczonego na to działanie.
Udział liczby złożonych wniosków do liczby wniosków zaakceptowanych
przez Radę LGD i do liczby projektów zrefundowanych wnioskodawcom
przedstawia się w następujący sposób:

11
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Liczba zrealizowanych operacji

105

Liczba wybranych operacji

137

Liczba złożonych wniosków

183

0

50

100

150

200

W 2009 roku przeprowadzono podział środków na realizację celów i
przedsięwzięć LSR. Podział ten został zaktualizowany w grudniu 2012r.
uwzględniając dodatkowe środki jakie otrzymała LGD. Biorąc pod uwagę przyjęty
podział środków budżetu LSR oraz wyniki Ankiet monitorujących dla
Wnioskodawców Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4
LEADER w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji z
zakresu: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Małe projekty,
Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Odnowa i rozwój wsi, których operacje
zostały zrefundowane w okresie 2010 – 2012r. wykorzystanie zaktualizowanych
kwot zostaje przedstawione poniżej:2

2

Tabelę opracowano na podstawie 101 Ankiet monitorujących, które wpłynęły na adres Biura LGD do dnia
31.12.2015r.
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Cele ogólne

Cel ogólny nr 1
Podniesienie atrakcyjności
turystycznej obszaru LGD
poprzez wykorzystanie
jego walorów
przyrodniczych,
kulturalnych i
historycznych

Cel ogólny nr 2
Integracja i aktywizacja
społeczności wiejskiej

Cel ogólny nr 3
Różnicowanie działalności
gospodarczej oraz
tworzenie pozarolniczych
miejsc pracy

Budżet celów
ogólnych (zł)

4 257 721,10

3 865 572,00

1 886 162,90

Budżet
zrealizowanymi
projektami
rozliczonymi
przez
Wnioskodawców

3164702,80

5060571,33

1349788,38

Przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie nr 1
Dolina Rzeki Radomki oraz lokalne zbiorniki wodne
atrakcją turystyczną i rekreacyjną
Przedsięwzięcie nr 2
Spójna oferta turystyczna mikroregionu LGD „Razem dla
Radomki”
Przedsięwzięcie nr 3
Utworzenie Nordic Walking Park „Nad Radomką”
Przedsięwzięcie nr 1
Kultura i tradycja elementami spajającymi społeczność
wiejską i promującymi obszar LGD „Razem dla Radomki”
Przedsięwzięcie nr 2
Edukacja szansą na rozwój indywidualny mieszkańców
obszaru
Przedsięwzięcie nr 1
Promocja i komercjalizacja markowych produktów
lokalnych
Przedsięwzięcie nr 2
Podniesienie kwalifikacji rolników i przedsiębiorców
wiejskich

Budżet
przedsięwzięć (zł)

1 415 648,80
1 442 072,30
1 400 000,00

2 865 348,00

1 000 224,00

Budżet
zrealizowanymi
projektami
rozliczonymi przez
Wnioskodawców
1039491,06
1984142,48

141069,26

4710142,27
350429,06

1 354 222,60

955164,50

531 940,36

394623,88

Lista projektów rozliczonych ze środków przyznanych na wdrożenie LSR w latach 20092014 – Odnowa i rozwój wsi w podziale na gminy:

1.

Gmina i Miasto Przysucha

Wartość
dofinansowania
( w zł )
951 177,12

2.

Gmina Jedlińsk

940 993,00

4

3.

Gmina Wieniawa

953 825,00

4

4.

Gmina Wolanów

565 759,68

2

5.

Gmina Przytyk

894 512,00

3

6.

Gmina Zakrzew

952 985,72

7

7.

Parafia Rzymskokatolicka
pw.Św. Jana Chrzciciela i Św.
Stanisława Kostki w Mniszku
(Gmina Wolanów)

225 189,00

1

Lp.

Beneficjent

Liczba zrealizowanych
projektów
3

Lista projektów rozliczonych ze środków przyznanych na wdrożenie LSR w latach 20092014 – Małe projekty:
Lp.
Beneficjent

Wartość
dofinansowania
( w zł )

Liczba
zrealizowanych
projektów

1.

Gmina

Jedlińsk

24 052,42

1

2.

Gmina

Przytyk

163 114,82

8

3.

Gmina

Wolanów

160 055,87

11

4.

Gmina

Wieniawa

118 913,71

7

5.

Gmina

Zakrzew

117 389,46

6

6.

Gmina

Przysucha

47 000,00

7.

Dom Kultury w Przysusze

133 228,82

Gminna Biblioteka Publiczna w Przytyku

26 646,50

2

Gminne Centrum Kultury i Kultury Fizycznej
w Jedlińsku

125 523,36

7

Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza

31 559,83

3

Agencja Zarządu Nieruchomościami i Rozwoju
Regionalnego Sp.zo.o
20 456,54

1

Gminy Ośrodek Kultury w Wieniawie

38 831,88

3

Gminne Centrum Kultury Wieniawa

16 282,17

1

Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie

9 567,30

1

2
11

8.
9.

10.
11.

12.
13.
14.
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15.
Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie

30 000,00

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Jedlińsku

3 473,16

1

4 638,39

1

5 044,68

1

11 337,76

2

9 600,00

4

14 850,74

2

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Stowarzyszenie "Brać Sienkiewiczowska"
Zakrzew
Stowarzyszenie "WRZOSOWISKO" Przytyk
50+SZANSĄ DLA SIEBIE
Paweł Kępczyński
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi VIRIBUS UNITIS

Lista projektów rozliczonych ze środków przyznanych na wdrożenie LSR w latach 20092014 – Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:
Lp.
1.
2.

Beneficjent
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Dwór
Zbożenna Sp. z o.o.
Karol Gajewski

Wartość
dofinansowania
( w zł )
271 882,00

Liczba
zrealizowanych
projektów
2

200 000,00

1

3.

Zbigniew Sułecki

90 000,00

1

4.

Teresa Kalbarczyk

99822

1

Lista projektów rozliczonych ze środków przyznanych na wdrożenie LSR w latach 20092014 – Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej:

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.

Beneficjent
Dariusz Duchniak
Elżbieta Bień
Monika Bankiewicz
Dariusz Barszcz
Paweł Kępczyński

Wartość
dofinansowania
( w zł )
90 000,00

Liczba
zrealizowanych
projektów
1

78 127,00

1

100 000,00

1

99 000,00

1

98 576,00

1

Szczegółowe zestawienie liczby wniosków złożonych w odpowiedzi na
nabory ogłaszane przez LGD w latach 2009 -2014 do liczby projektów
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zrealizowanych/ refundowanych w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” przedstawi się następująco:
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24

20
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5

5

0
Różnicowanie w
kierunku działalności
nierolniczej

Tworzenie i rozwój
mikroprzedsiębiorstw

Odnowa i rozwój wsi

Małe projekty

2.4 Realizacja LSR we wskaźnikach
Celom i przedsięwzięciom określonym w LSR przypisano wskaźniki realizacji
(patrz str. 6) służące do monitorowania wdrażania interwencji, tzn. obserwowania
i kontrolowania stanu realizacji celów LSR oraz oceny efektów jej wdrażania na
poszczególnych etapach. Wskaźniki te powinny być obiektywne i spójne oraz w
sposób bezpośredni nawiązywać do zakładanych celów. Wyróżnia się podstawowe
rodzaje wskaźników.
1. Wskaźniki produktu - określające ilości i rodzaje produktów, które
powstaną/powstały w trakcie realizowania przedsięwzięcia oraz w wyniku
wydatkowania pozyskanych środków finansowych.
2. Wskaźniki rezultatu - dotyczące efektów działań, które nastąpią
bezpośrednio po zakończeniu określonych zadań przewidzianych w strategii, i które
wpłyną na otoczenie społeczno-ekonomiczne strategii/beneficjentów.
3. Wskaźniki oddziaływania - oceniają efekty interwencji w dłuższej
perspektywie, czyli nie bezpośrednio po zakończeniu przedsięwzięcia, ale np. rok,
trzy lata później.
Wskaźniki pomiaru efektywności i skuteczności działań założonych w
strategii powinny być zgodne z zasadą SMART, według której wskaźniki muszą
spełniać następujące kryteria:
16
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1. Konkretność (S) Specific – nazwa wskaźnika wystarczająco precyzyjnie
określa badany obszar, istotna jest możliwość porównań i agregacji wskaźników;
2. Mierzalność (M) Measurable – dany wskaźnik jest określony w taki
sposób, że istnieje techniczna możliwość dokonania pomiaru jego wartości,
3. Dostępność (A) Available – wskaźnik jest dostępny, gdy informacje
potrzebne do określenia zmian wskaźnika są osiągalne i dostępne;
4. Odpowiedniość (R) Relevant – dany wskaźnik zaspokaja potrzeby
informacyjne, kiedy bezpośrednio odnosi się do celów;
5. Pespektywa czasowa (T) Time-bound – wskaźnik uwzględnia perspektywę
czasową, kiedy możliwe jest określenie dostępności informacji niezbędnych do
określenia, czy dany cel został osiągnięty i czy w danym okresie informacje te będą
już dostępne.
Bieżący raport z monitoringu wskaźników zawarto w pełnym sprawozdaniu
z realizacji LSR, uwzgledniającym okres od początku funkcjonowania LGD do końca
czerwca 2015 r. Szczegółowe informacje o poziomie poszczególnych wskaźników
zawiera tabela poniżej:
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30%

wzrost
dochodów z
prowadzenia
działalności
pozarolniczej
w formie
agroturystyki
lub turystyki
wiejskiej lub
usług
okołoturystycz
nych

Cel szczegółowy

Cel szczegółowy 1.1
Stworzenie
atrakcyjnej oferty
turystycznej

Stan na rok 2015

Wskaźnik
oddziaływania

7

Wskaźniki rezultatu

6 nowoutworzonych
pozarolniczych miejsc
pracy

Przedsięwzięcie

Stan na rok 2015

Cel ogólny nr 1
Podniesienie
atrakcyjności
turystycznej
obszaru LGD
poprzez
wykorzystanie
jego walorów
przyrodniczych,
kulturalnych i
historycznych.

Stan na rok 2015

Cel ogólny

Wskaźniki
produktu

1

2 zorganizowane i
przeprowadzone
zróżnicowane
imprezy
sportowych,
rekreacyjnych i
kulturalnych
związanych z Doliną
rzeki Radomki,
lokalnymi
zbiornikami
wodnymi lub
atrakcjami
przyrodniczymi

1

1 nowopowstałe
gospodarstwo
agroturystycznye

Przedsięwzięcie nr 1.1.1
Dolina Rzeki Radomki oraz
lokalne zbiorniki wodne
atrakcją turystyczną i
rekreacyjną
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1

1 podmiot
gospodarczy
świadczący nowe
usługi turystyczne
lub
okołoturystyczne
związane z Doliną
rzeki Radomki lub
lokalnymi
atrakcjami
przyrodniczymi

8

2 opracowania
promujące ofertę
spędzania wolnego
czasu na terenie
LGD
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PRZYTYK, WOLANÓW, WIENIAWA, ZAKRZEW
Przedsięwzięcie nr 1.1.2
Spójna oferta turystyczna
mikroregionu LGD „Razem
dla Radomki”

100 uczestników
działań szkoleniowych
w zakresie rozwoju
przedsiębiorczości
wiejskiej związanej z
rozwojem funkcji
turystycznej i
rekreacyjnej obszaru
LGD

95

3

wzrost liczby
podmiotów
gospodarczych
z sektora
usług
turystycznych
i
okołoturystycz
nych

20

22

4 zorganizowane
imprez
promujących obszar
LGD

1

1 gospodarstwo
rolne świadczące
usługi turystyczne
lub
okołoturystyczne

2

1 podmiot
gospodarczy
świadczący usługi
turystyczne lub
okołoturystyczne
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PRZYTYK, WOLANÓW, WIENIAWA, ZAKRZEW
Cel szczegółowy 1.2
Promocja lokalnych
tradycji kulturalnych i
przyrodniczych

17

wzrost liczby
produktów
turystycznych
związanych z
Doliną rzeki
Radomki i
lokalnymi
zbiornikami
wodnymi

0

spadek stopy
bezrobocia na
obszarze
działania LGD

2970

100 osób
korzystających z usług
turystycznych lub
okołoturystycznych

2

2 podmioty
gospodarcze
świadczące usługi w
zakresie turystyki,
agroturystyki lub usług
okołoturystycznych
uzyskujących wsparcie
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1

wzrost ilości
gospodarstw
rolnych
uzyskujących
dodatkowe
dochody z
działalności
okołoturystycz
nej

60%

poprawa stanu
technicznego
obiektów
zabytkowych
oraz poprawa
estetyki
przestrzeni
publicznej
wiejskich
miejscowości
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8

rozwój oferty
turystycznej
na obszarze
LGD

Cel szczegółowy 1.3
Rozwój turystyki
aktywnej w regionie

1000 osób
korzystających z
nowopowstałej
infrastruktury

10000

23

Przedsięwzięcie nr 1.1.3
Utworzenie Nordic Walking
Park „Nad Radomką”

1

1 zorganizowana
impreza promująca
Nordic Walking Park
„Nad Radomką”
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6

6 zorganizowanych
imprez gminnych
związanych z
promocja idei
nordic walking

182,1

50 km ścieżek
dostosowanych do
nordic walking

5 utworzonych miejsc
pracy

4
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8

3 obiekty
infrastrukturalne
związane z nordic
walking

6

6 tras
dostosowanych do
indywidulanych
potrzeb i oczekiwań
mieszkańców oraz
turystów
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Cel ogólny nr 2
Integracja i
aktywizacja
społeczności
wiejskiej

85%

wzrost
zainteresowani
a ofertą
kulturalną

Cel szczegółowy nr
2 .1
Rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej

500 osób
korzystających z
nowopowstałej
infrastruktury/uczestni
ków imprez
kulturalnych

3623

26

0

1 podmiot
gospodarczy
rozpocznie lub
rozszerzy
działalność
usługowa na rzecz
społeczności
lokalnej i /lub
turystów

10

6 obiektów
kulturowotwórczych
i integracji
społecznej zostanie
dostosowanych do
potrzeb
społeczności
lokalnej

33

7 imprez
kulturalnych
związanych z
obiektami
zabytkowymi,
miejscami
historycznymi i
miejscami pamięci

Przedsięwzięcie nr
2 . 1.1
Kultura i tradycja
elementami spajającymi
społeczność wiejską i
promującymi obszar LGD
„Razem dla Radomki”
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60%

35%

poprawa stanu
technicznego
obiektów
zabytkowych i
kulturowych

poprawa
estetyki
przestrzeni
publicznej
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Cel szczegółowy nr
2 .2
Wzrost potencjału
mieszkańców obszaru
LGD

25

liczba
projektów
dotyczących
zachowania i
promocji
dziedzictwa
kulturalnego
obszaru

200 uczestników
działań edukacyjnych

1528

28

Przedsięwzięcie nr 2. 2.1
Edukacja szansą na rozwój
indywidualny mieszkańców
obszaru

34

4 zorganizowanych
działań
edukacyjnych w
zakresie nabywania
umiejętności
informatycznych,
językowych,
aktywizacja
zawodowa,
zakładania i
prowadzenia
działalności
gospodarczej,
zdrowego stylu
życia, ochrony
środowiska
naturalnego,
kształtowania
postaw
ekologicznych,
wykorzystania
odnawialnych
źródeł energii itp.
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Cel ogólny nr 3
Różnicowanie
działalności
gospodarczej
oraz tworzenie
pozarolniczych
miejsc pracy

Cel szczegółowy nr 3.
1
Wsparcie produkcji i
przetwórstwa
produktów opartych
na lokalnych zasobach
i tradycji

13

Wzrost liczby
produktów
lokalnych
oferowanych
na terenie
LGD

Przedsięwzięcie nr 3 . 1.1
Promocja i komercjalizacja
markowych produktów
lokalnych

. 4 lokalne produkty
uzyskają certyfikację
lub wpis na listy
produktów
tradycyjnych

4

29

2

2 imprez
promujących
lokalne produkty i
wysoką jakość
produktów
żywnościowych
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6

30

6 działań
edukacyjnych w
zakresie
prowadzenia
efektywnego i
ekologicznego
gospodarstwa
rolnego,
prowadzenia i
rozwijania
działalności
gospodarczej,
pozyskiwania
zewnętrznych
środków na
realizację
inwestycji,
konkurowania na
otwartym rynku,
promocji własnych
produktów i usług,
uzyskiwania
certyfikatów,
zawiązywania
porozumień
producenckich, itp.
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160 uczestników
działań szkoleniowych

157
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3

Wzrost liczby
podmiotów
gospodarczych
świadczących
usługi na rzecz
producentów
żywności
wysokiej
jakości
(handel
hurtowy i
detaliczny,
transport,
magazynowani
e, promocja,
poszukiwanie
rynków zbytu
itp.)
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50%

Wzrost
umiejętności
aplikowania o
środki
pomocowe
krajowe i
unijne

10

Wzrost liczby
składanych
wniosków lub
absorpcji
środków

Cel szczegółowy nr 3.
2
Rozwój postaw
przedsiębiorczych
wśród społeczności
wiejskiej

33
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60%

0

Wzrost
poziomu
kompetencji
zawodowych i
osobistych
mieszkańców
obszaru LGD

Spadek stopy
bezrobocia na
terenie LGD

ok 30
rolników/przedsiębiorcó
w/osób
zainteresowanych
rozpoczęciem
działalności
gospodarczej
pozarolniczej objętych
zostanie wsparciem
doradczym i
szkoleniowym.

31

300 osób/podmiotów
skorzysta z porad
informacyjnych lub
doradczych w Biurze
LGD

541

34

1

powstanie 1 punkt
informacyjno –
konsultacyjny dla
mieszkańców, os.
prawnych i
instytucji z obszaru
LGD

12

10 projektów
składanych przez
osoby fizyczne,
rolników,
przedsiębiorców

Przedsięwzięcie nr 3 . 1.2
Podniesienie kwalifikacji
rolników i przedsiębiorców
wiejskich
(realizuje cele szczegółowe
3.1, 3.2, 3.3)
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0

wzrost
dochodów
gmin z
podatku
dochodowego
od osób
fizycznych

0

35

zorganizowanie ok.
2 przedsięwzięcia
edukacyjne w
zakresie
prowadzenia
efektywnego i
ekologicznego
gospodarstwa
rolnego,
prowadzenia i
rozwijania
działalności
gospodarczej,
pozyskiwania
zewnętrznych
środków na
realizację
inwestycji,
konkurowania na
otwartym rynku,
promocji własnych
produktów i usług,
uzyskiwania
certyfikatów,
wykorzystania
technik
informacyjnych w
działalności
gospodarczej,
przełamywanie
barier językowych,
zawiązywania
porozumień
producenckich, itp.

2.5 Działalność LGD
Środki jakie LGD otrzymała na funkcjonowanie były wydatkowane w dwóch
kategoriach głównych A i B:
A) Funkcjonowanie Biura LGD (koszty administracyjne)
B) Nabywanie umiejętności i aktywizacja w tym:
 badania nad obszarem objętym LSR
 informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
 szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR
 wydarzenia o charakterze promocyjnym
 szkolenia lokalnych liderów
W okresie 2009 – 2015r. LGD dysponowała kwota 1 806 988,00 zł na
prowadzenie działalność zgodnie ze statutem i zapisami Strategii. Podział tej kwoty
na kategorie główne:
Koszty
funkcjonowania
Biura LGD
Funkcjonowanie LGD
w latach 2009 -2015

1 384 309,48 zł

Koszty
aktywizacji i
nabywania
umiejętności
422 678,52 zł

Nabywanie
umiejętności i
aktywizacja
23%

Funkcjonowanie
LGD
77%
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Wg stanu na 30.06.2015r. LGD wydatkowała
zaplanowanego na działanie LGD w latach 2009 -2015.
Koszty
funkcjonowania
Biura LGD
Koszty poniesione
w latach 2009-2015

1356 937,84 zł

98,32

%

budżetu

Koszty
aktywizacji i
nabywania
umiejętności
419 724,22 zł

Nabywanie
umiejętnosci i
aktywizacja
24%

Koszty
funkcjonwoania
Biura LGD
76%

Oprócz prowadzenia cyklicznych naborów wniosków w ramach czterech
wyodrębnionych w ramach Strategii działań, LGD prowadziło także aktywne
działania wspierające realizację Strategii. Najistotniejsze z nich przedstawiono w
poniższej tabeli.
Zakres zadań

Liczba zrealizowanych zadań
Liczba zadań

Badania nad obszarem objętym LSR

3

Informowanie o obszarze działania LGD oraz
o LSR

44

Szkolenia zespołu biorącego udział we
wdrażaniu LSR

11

Wydarzenia o charakterze promocyjnym

60

Szkolenia lokalnych liderów

10
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Działania te były realizowane z wykorzystanie środków Osi 4 Leader PROW 2007 2013. Faktycznie poniesione koszty przedstawione zostają na poniższym wykresie.

35 444,51 zł
35 444,51 zł

szkolenia lokalnych liderów

125 696,80 zł
126 186,51 zł

wydarzenia o charakterze promocyjnym
37 028,80 zł
37 090,40 zł

szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu LSR

199 054,11 zł
201 457,10 zł

informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
22 500,00 zł
22 500,00 zł

badania nad obszarem objętym LSR

środki wydatkowane

Środki zaplanowane do wydatkowania

Liczba uczestników działań przeprowadzonych przez LGD w ramach realizacji
operacji
Rodzaj działań
Informowanie o obszarze działania LGD oraz o LSR
(os./IP)
Szkolenia zespołu biorącego udział we wdrażaniu
LSR (os.)
Wydarzenia o charakterze promocyjnym (szt./os.)
Szkolenia lokalnych liderów (os.)

Liczba uczestników działań
161 103
58
15 697
178

Doradztwo prowadzone w biurze LGD
2009
Liczba osób/podmiotów,
które skorzystały z usług
doradczych

23

2010

20

2011 2012 2013 2014 2015

108

75

70

32

12

Liczba usług doradczych oferowanych w/w podmiotom w Biurze LGD

2009 -2015
Liczba udzielonych usług doradczych

541

Liczba osób/podmiotów, których wnioski zostały wybrane przez LGD

51

Liczba osób/podmiotów, którym została przyznana pomoc finansowa 38
W podanym zestawieniu wskazana jest liczba konsultacji stacjonarnych
udzielanych w Biurze LGD w Radomiu, konsultacji telefonicznych i e –konsultacji.
Nie uwzględniono (nie ma wymogu prowadzenia dodatkowych statystyk)
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konsultacji i doradztwa prowadzonych podczas lokalnych imprez, na których LGD
dysponuje własnym stoiskiem informacyjno – promocyjnym, konsultacji
prowadzonych podczas spotkań szkoleniowych w gminach, konferencji itp.

2.6 Projekty współpracy PROW
Stowarzyszenie określiło następujące obszary realizacji operacji w ramach
działania: Wdrażanie projektów współpracy:
PRZEDSIĘWZIĘCIE

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU
WSPÓŁPRACY
- współpraca w zakresie promocji turystyki
wiejskiej i agroturystyki
- współpraca w zakresie rozwoju turystyki
wiejskiej i agroturystyki
- współpraca dzieci i młodzieży w ramach
regionu, Polski innych krajów
- współpraca w zakresie promocji, rozwoju i
zbytu produktów żywnościowych wysokiej
jakości
współpraca
w
zakresie
promocji
i
wykorzystania odnawialnych źródeł energii i
świadczenie innowacyjnych usług na obszarach
wiejskich
- współpraca na rzecz rozwoju i promocji
przedsiębiorczości wiejskiej

DOLINA RZEKI RADOMKI ATRAKCJĄ
TURYSTYCZNĄ I REKREACYJNĄ
BUDOWA SPÓJNEJ OFERTY TURYSTYCZNEJ
MIKROREGIONU LGD „RAZEM DLA RADOMKI”
EDUKACJA SZANSĄ NA ROZWÓJ
INDYWIDUALNY MIESZKAŃCÓW OBSZARU
WYPROMOWANIE MARKOWEGO PRODUKTU
LOKALNEGO

PODNIESIENIE KWALIFIKACJI ROLNIKÓW I
PRZEDSIĘBIORCÓW WIEJSKICH

Projekty współpracy:
 musiały zakładać realizację wspólnych przedsięwzięć,
 mogły angażować, poza LGD, inne partnerstwa z państw członkowskich UE
lub państw trzecich, będących grupami lokalnych partnerów, które zajmują
się zagadnieniem rozwoju obszarów wiejskich
LGD „Razem dla Radomki” prowadzi stałą współprace z organizacjami
zrzeszającymi LGD tj. MAZOWIECKI LEADER; innymi LGD z terenu województwa
mazowieckiego i nie tylko, instytucjami i organizacjami, których cele statutowe są
zbieżne z celami działania LGD „Razem dla Radomki”, misją i celami strategicznymi
wyznaczonymi w LSR.
Partnerzy LGD „Razem dla Radomki”:
1.

2.

Nazwa
DEKLARACJA
WSPÓŁPRACY

DEKLARACJA
WSPÓŁPRACY

Zakres współpracy oraz rola LGD
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY podpisana w dniu 10.06.2010r. z
Asociacion Para El Dessarollo Comarcal Monte Iberico Corredor
de Almanda w zakresie wymiany doświadczeń, organizacji
szkoleń, prezentacji i realizacji projektów finansowanych ze
środków unii europejskiej, wsparcia programów wymiany
młodzieży, działań na rzecz zintegrowanego, zrównoważonego i
harmonijnego rozwoju obszarów wiejskich.
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY podpisana w Lokalną Grupą
Działania „Nasze Roztocze” 26.06.2010r. w zakresie:
- wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich,
- budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi,
- aktywizowanie społeczności lokalnych,
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3.

POROZUMIENIE O
WSPÓŁPRACY

4.

POROZUMIENIE O
WSPÓŁPRACY

5.

LIST INTENCYJNY

6.

DEKLARACJA
WSPÓŁPRACY LGD
Południowego Mazowsza
/ POROZUMIENIE
MAZOWIECKICH
LOKALNYCH GRUP
DZIAŁANIA

7.

LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY
WSPÓŁPRACY

- budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi,
- przygotowanie projektów współpracy międzynarodowej,
- rozwoju turystyki opartej na zasobach lokalnych.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY podpisane ze Związkiem
Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” (Lokalna Grupa Działania) w
dniu 07.09.2010r. w zakresie współpracy przyczyniającej się
do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu
pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców
obszarów wiejskich, bogactwa dziedzictwa przyrodniczo –
kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych
środowisk obszaru partnerskiego działania.
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY podpisane z „Centrum
Edukacji Ekologicznej” w dniu 15.03.2011r.w zakresie działań
zmierzających do promocji idei zrównoważonego rozwoju i idei
proekologicznych, ochrony zasobów przyrodniczych i
krajobrazowych obszaru południowego Mazowsza, a zwłaszcza
Gmin: Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, Wolanów, Wieniawa i
Zakrzew.
LIST INTENCYJNY podpisany w dniu 20 czerwca 2011r. z
Rejonem Koreckim z siedzibą w Korzec obwód Rówieński,
którego celem jest:
- budowa porozumienia na rzecz zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich na obszarze LGD „Razem dla Radomki
(Polska) i w regionie Koreckim (Ukraina)
- wymiana doświadczeń organizacji w zakresie działań
prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
- budowania dialogu międzynarodowego i międzykulturalnego
- współpraca dzieci i młodzieży wiejskiej polskiej i ukraińskiej
- budowa partnerstw międzysektorowych
- rozwój turystyki opartej na zasobach lokalnych
- tworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości polskiej i
ukraińskiej
DEKLARACJA WSPÓŁPRACY LGD Południowego Mazowsza
podpisana w dniu 9 grudnia 2011r. w Radomiu, której celem
jest:
budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi,
aktywizowanie społeczności lokalnych,
budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi,
przygotowanie projektów współpracy w obszarach
odpowiadających celom LGD wynikających z ich Statutów i
zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju ,
rozwój lokalnej przedsiębiorczości
rozwoju turystyki opartej na zasobach lokalnych.
wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich.
LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY podpisany w dniu
22 marca 2012r ze Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania
„Perły Czarnej Nidy” z siedzibą w Morawicy (woj. śląskie),
którego celem jest:
- wymiana doświadczeń organizacji w zakresie działań
prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocji
dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego obszarów,
- budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi
- promocja innowacji na obszarach wiejskich przyczyniających
się do wzrostu konkurencyjności gospodarczej i wyrównania
szans społeczności wiejskiej
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8.

LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY
WSPÓŁPRACY

9.

LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY
WSPÓŁPRACY

10.

POROZUMIENIE O
WSPÓŁPRACY

11.

POROZUMIENIE O
UTWORZENIU
MAZOWIECKIEJ
REGIONALNEJ SIECI
WSPÓŁPRACY
ORGANIZACJI
DZIAŁAJĄCYCH NA

- inicjowanie projektów partnerskich lub projektów współpracy
angażujących społeczność wiejską
- aktywizowania społeczności lokalnych w tym przedstawicieli
środowisk wiejskich, dzieci i młodzieży
- rozwój turystyki opartej na zasobach lokalnych
LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY podpisany w dniu
22 marca 2012r. z Lokalną Grupa Działania Miechowskiego
Stowarzyszenia Gmin Jaksa z siedzibą w Miechowie (woj.
małopolskie), którego celem jest:
- budowa porozumienia organizacji działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- wymiana doświadczeń organizacji w zakresie działań
prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocji
dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego, kulinarnego
obszarów,
- budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi
- przygotowanie projektów współpracy
- aktywizowania społeczności lokalnych w tym także
aktywizacja i wymiana dorobku kulturalnego pomiędzy
przedstawicieli kół Gospodyń Wiejskich oraz przedstawicielami
dzieci i młodzieży
- rozwój turystyki opartej na zasobach lokalnych
LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY podpisany w dniu
23 marca 2012r z Občianske Združenie Pre Rozvoj Regiónu
SPIŠ
z siedzibą w 059-71 Vlkovce - Słowacja, którego celem jest:
- budowa porozumienia organizacji działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terytorium
Polski i Słowacji
- wymiana doświadczeń organizacji w zakresie działań
prowadzonych na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, promocji
dziedzictwa przyrodniczego, kulturalnego, kulinarnego
obszarów,
- budowania partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi
- przygotowanie projektów współpracy
- aktywizowania społeczności lokalnych w tym także
aktywizacja i wymiana dorobku kulturalnego pomiędzy
przedstawicieli środowisk wiejskich oraz przedstawicielami
dzieci i młodzieży
- rozwój turystyki opartej na zasobach lokalnych
POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY podpisane w dniu 6 sierpnia
2012r ze Stowarzyszeniem Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą
w Rytro, którego celem jest:
- budowanie porozumienia organizacji działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich
- budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi,
- współpraca dzieci i młodzieży
- budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi,
- przygotowanie projektów współpracy
- rozwoju turystyki opartej na zasobach lokalnych.
Porozumienie zawarte w dniu 29 marzec 2013r. mające na celu
powołanie Mazowieckiej Sieci, która ma za zadanie podnieść
adaptacyjność i funkcjonalność organizacji działających na
rzecz wspierania przedsiębiorczości w woj. mazowieckim, jak
również tworzenie warunków dialogu, komunikacji i rozwoju
współpracy przedsiębiorców, samorządu lokalnego,
stowarzyszeń i instytucji naukowych dla zwiększenia
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12.

13.

RZECZ WSPIERANIA
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
LIST INTENCYJNY
DOTYCZĄCY
WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE NR 17RF-POKL-III./P/14/P2

adaptacyjności, innowacyjności i konkurencyjności
przedsiębiorstw, w szczególności z sektora MŚP
LIST INTENCYJNY DOTYCZĄCY WSPÓŁPRACY podpisany w dniu
24 lipiec 2013r.z Stowarzyszeniem N.A.R.E.W. - Narwiańska
Akcja Rozwoju Ekonomicznego Wsi Lokalna Grupa Działania z
siedzibą w Turośń Kościelna, którego celem jest budowania
porozumienia organizacji działających na rzecz
zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich m.in. poprzez:
- wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju
obszarów wiejskich,
- budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi,
- aktywizowanie społeczności lokalnych,
- budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami
pozarządowymi, biznesem i instytucjami sektora publicznego
na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi,
- rozwoju turystyki opartej na zasobach lokalnych.
POROZUMIENIE w spr. współpracy z przedstawicielami
Instytucji Otoczenia Biznesu (IOB) w ramach projektu
„Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w
zakresie innowacji (MSODI) podpisane w dn. 08.08.2014r. w
Warszawie z Zarządem Województwa Mazowieckiego, którego
celem jest wykorzystanie wzajemnych doświadczeń o
potencjału intelektualnego Partnerów ku zwiększeniu
świadomości proinnowacyjnej aktorów procesów
innowacyjnych na Mazowszu oraz kreatywności rozwiązań
proinnowacyjnych wdrażanych na Mazowszu

Od 2012r. roku LGD prowadziła intensywne prace w zakresie przygotowania
2 projektów współpracy w ramach PROW 2007 -2013. Wysokość środków jakie
LGD mogła przeznaczyć na ich realizację wynosiła 174 516,00 zł. W efekcie w
roku 2013przedłożonow w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego
2 opracowane wnioski na realizację projektów współpracy: pierwszy dot. edukacji
multimedialnej, wsparcia i promocji kształcenia ustawicznego (akronim projektu:
MultiCel), drugi promocji walorów turystycznych Partnerskich LGD m.in. za
pośrednictwem aplikacji mobilnej na smartfony i tablety akronim projektu: PMMT),. Zaplanowane kwoty na realizację projektów przedstawiono w tabeli poniżej:

kwota zaplanowana do
wydatkowania

Tytuł projektu współpracy
MultiCel

100 016,00 zł

PM-MT

74 500,00 zł
RAZEM

174 516,00 zł
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Lp.
1

Tytuł projektu
„Multimedialne
Edukacji Lokalnej”
Akronim: MultiCEL

Centrum

Partnerzy
1. Stowarzyszenie LGD
Razem dla Radomki (Lider
projektu)
2. Stowarzyszenie LGD
Korona Północnego
Krakowa
3. Miechowskie
Stowarzyszenie Gmin
Jaksa LGD ( list intencyjny
dotyczący współpracy
podpisany w dniu 22 marca
2012r)
4. Stowarzyszenie LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”

Zakres projektu
Podtrzymanie dziedzictwa kulturowego wsi poprzez zorganizowanie miejsc na
obszarze działania partnerskich LGD, gdzie była prowadzona przy wykorzystaniu
innowacyjnych i interaktywnych metod działalność edukacyjna, promocyjna i
wystawiennicza.
MultiCEL oferuje użytkownikom szeroką gamę zajęć i warsztatów edukacyjnych, w
trakcie których uczestnicy mają szansę zdobyć wiedzę z zakresu kultury, historii,
tradycji wykorzystując przy tym narzędzia technologicznie zaawansowane.
Rezultaty twarde realizacji projektu:
- utworzono 4 Multimedialne Centra Edukacji Lokalnej
- doposażono 3 Multimedialne Centra Edukacji Lokalnej w narzędzia umożliwiające
świadczenie bezpłatnych usług szkoleniowych i doradczych
- utworzono 4 zakładki internetowe Multimedialnego Centrum Edukacji Lokalnej
- uruchomiono na platformie e-learningowej segment 11 szkoleń e-learningowych
Multimedialnych Centrów Edukacji Lokalnej (szkolenia udostępniane bezpłatnie także
po zakończeniu realizacji projektu zainteresowanych wybrana tematyka szkolenia)
- przeprowadzono 3 typów spotkań edukacyjnych: szkoleń/kursów/warsztatów na
obszarze działania 4 Partnerskich LGDów
- przeprowadzono łącznie 35 szkoleń/kursów/warsztatów
- przeszkolono 787 osób metodą tradycyjną i e-learningową
- przeprowadzono 320 godzin doradztwa świadczonego nieodpłatnie przez ekspertów
(prawników, księgowych) na rzecz mieszkańców
- przeprowadzono 13 wyjazdów studyjnych integrujących mieszkańców,
przedstawicieli lokalnych środowisk
- przeprowadzono 2 konferencje promujące działania Multimedialnych Centrów i
edukację w różnych formach na obszarach wiejskich
- przeprowadzono 2 konkursy
- przygotowano i opublikowano e – booka zawierającego kompendium materiałów
szkoleniowych ze szkoleń prowadzonych przez LGD „Razem dla Radomki” oraz z
wybranych szkoleń opracowanych przez pozostałych partnerów projektu
Rezultaty miękkie:
- promocja edukacji poza formalnej w środowisku wiejskim wśród różnych grup
społecznych i wiekowych
- aktywizacja wiejskich organizacji społecznych
- rozwój organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich
- rozwój przedsiębiorczości wiejskiej
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2

„Południowe
Mazowsze
Marką Turystyczną”
Akronim „PM-MT”

– 1. Stowarzyszenie LGD
„Razem dla Radomki”
(Lider projektu)
2. Stowarzyszenie LGD
„Dziedzictwo i rozwój”

- kultywowanie rodzimej tradycji i kultury
- rozwój społeczeństwa informacyjnego na obszarach wiejskich
Wzrost zdolności konkurencyjnej gospodarki subregionu poprzez pobudzenie
aktywności innowacyjnej opartej na wykorzystywaniu zasobów lokalnych i dziedzictwa
kulturowego.
Dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza
do wybranej grupy mieszkańców Mazowsza
Budowa i promocja marki „Południowe Mazowsze”.
Rezultaty twarde realizacji projektu:
- opracowanie oraz wykonanie 1 wspólnej interaktywnej i innowacyjnej aplikacji
mobilnej na smartfony, przedstawiającej najważniejsze atrakcje turystyczne obszaru
działania Partnerów (realizacja: Razem dla Radomki i Dziedzictwo i Rozwój)
- opracowanie i wydruk 300 szt. plakatów promujących aplikacje mobilne (realizacja:
Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój)
- opracowanie 600 sztuk naklejek informacyjnych z kodem QR, (realizacja: Razem dla
Radomki, Dziedzictwo i Rozwój)
- przygotowanie Systemu Identyfikacji Wizualnej Marki Południowego Mazowsza
(logotyp, banery dynamiczne i statyczne przeznaczone na strony internetowe
Partnerów) (realizacja: Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój)
- opracowanie i wydruk 7500 sztuk publikacji – przewodnika turystycznego –
przedstawiającego walory turystyczne Południowego Mazowsza; (po 3750 szt. dla
każdego z Parnerów – Razem dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój) (realizacja: Razem
dla Radomki, Dziedzictwo i Rozwój)
- organizacja 3 konferencji promocyjnych projektu (konferencja inauguracyjna –
Razem dla Radomki, konferencja podsumowująca projekt – Dziedzictwo i Rozwój,
konferencja promująca Turystykę i Turystykę Kulinarną Południowego Mazowsza –
Razem dla Radomki)
- udział i promocja turystyki kulinarnej i turystyki podczas Targów Produktów
Regionalnych oraz Ekologicznych „Regionalia” w Warszawie (realizacja: Razem dla
Radomki, Dziedzictwo i Rozwój)
- opracowanie i wydruk 2500 szt. publikacji przewodnika kulinarnego „Smaki
Radomki” promującej dziedzictwo i turystykę kulinarną (realizacja: Razem dla
Radomki)
- opracowanie materiałów promocyjnych – gadżetów promujących turystykę kulinarną
(kubki z nadrukami)(realizacja: Razem dla Radomki)
- opracowanie i wydruk 2500 szt. ulotek promujących Muzeum Witolda Gombrowicza
(realizacja: Razem dla Radomki)
- opracowanie i wydruk 2500 szt. ulotek promujących Muzeum im. Oskara Kolberga
(realizacja: Razem dla Radomki)
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- opracowanie i wydruk 2500 szt. ulotek promujących Turystykę Doliny Radomki
(realizacja: Razem dla Radomki)
- opracowanie i wydruk 4500 szt. folderu promującego sieć dziedzictwa kulinarnego i
turystykę kulinarną (realizacja: Razem dla Radomki)
- wydruk 5000 szt. publikacji – Przewodnik Kulinarny Papryki Przytyckiej (realizacja:
Razem dla Radomki)
- opracowanie i wydruk 75 tyś. sztuk nalepek Papryka Przytycka – Produkt Tradycyjny
(realizacja: Razem dla Radomki)
- opracowanie i wydruk 2500 szt. publikacji „Smaki Radomki” (realizacja: Razem dla
Radomki)
- wybudowanie 5 Fitness Parków na Powietrzu – w Gminie Zwoleń, Iłża, Gózd,
Policzna i Kazanów (realizacja: Dziedzictwo i Rozwój)
Rezultaty miękkie:
- promocja turystyki i producentów z terenu Południowego Mazowsza;
- budowa i promocja marki „Południowego Mazowsza”;
- wypracowanie spójnej strategii promocji turystyki obszaru „Południowego
Mazowsza” poprzez zastosowanie najnowszych rozwiązań technologicznych z
wykorzystaniem aplikacji mobilnych, jak również dzięki przygotowaniu publikacji;
- dotarcie z przekazem promocyjnym, prezentującym walory Południowego Mazowsza
do mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego oraz turystów z całego kraju.
- przekazanie informacji i poinformowanie mieszkańców regionu, województwa
mazowieckiego i turystów z terenu całego kraju o ofercie gospodarczo-turystycznej
subregionu;
- wzrost zainteresowania mieszkańców regionu, województwa mazowieckiego
subregionem południowego Mazowsza – poprzez budowę marki „Południowego
Mazowsza”
- wzrost atrakcyjności poznawczo-turystycznej obszaru, dzięki wypracowaniu
nowoczesnych i innowacyjnych metod promocji turystyki, budowę Fitness Parków na
obszarze Południowego Mazowsza.
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Na realizację projektów współpracy: PM-MT i MultiCel wykorzystana 96,60 %
budżetu w ramach działania PROW 2007 -2013 „Wdrażanie projektów współpracy”.
Wydatki związane z realizacją projektów współpracy przedstawiają się w sposób
następujący:

74 411,75 zł
koszty faktycznie poniesione i rozliczone
94 167,88 zł

74 500,00 zł
kwota zaplanowana do wydatkowania
100 016,00 zł

PM-MT

MultiCel

2.7 Inne projekty (poza PROW)
Rejestracja LGD w KRS, a tym samym uzyskanie podmiotowości prawnej
przez organizację stworzyło możliwość do ubiegania się o inne środki nie tylko
PROW 2007 – 2013 na realizację celów statutowych LGD oraz misji oraz celów
LSR. W latach 2009 -2015 Biuro LGD przygotowało szereg aplikacji, z których
część uzyskała pozytywna opinię instytucji przyznających dotacje na realizację
różnorodnych inicjatyw na obszarze gmin członków LGD, obszarze działania
partnerów projektowych.
W latach 2009 -2011 z uwagi na lokalizację siedziby LGD w mieście
Radomiu, LGD w charakterze Partnera wspierającego przygotowała i
współrealizował następujące projekty:
 Bądźmy
aktywni sięgajmy po nową wiedzę Jedlińsk projekt
zakończony w 2010
 Wieś aktywna - inicjatywa Gminy Wolanów na rzecz aktywizacji i
samoorganizacji
mieszkańców
obszarów
wiejskich
projekt
zakończony w 2010
 Nowe kwalifikacje - kluczem do pracy Przysucha projekt zakończony
w 2011
 TY i JA - integracja rodzin z dysfunkcjami społecznymi z Gminy
Wieniawa projekt zakończony w 2011r.
W kolejnych latach LGD występowało w charakterze projektodawcy, Lidera lub
Partnera merytorycznego w realizacji następujących projektów:

Program

Tytuł projektu

Akademia Orange

"Nieakademicka szkoła twórczego
pisania",

Polska Agencja
Rozwoju
Przedsiębiorczości

"Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą"

Kwota pozyskanych
środków
44 000,00 zł

204 320,00 zł

Zakres projektu
Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie z Muzeum
Gombrowicza we Wsoli oraz Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w
Jedlińsku realizowała w 2011r. projektu pn. "Nieakademicka szkoła twórczego
pisania", który otrzymał dofinansowanie w ramach II edycji programu grantowego
Akademii Orange. Projekt "Niekademickiej szkoły twórczego pisania" skierowany
był do młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy
Jedlińsk. W ramach projektu powołano grupę 15 utalentowanych osób
przejawiających predyspozycję do bycia animatorami kultury. Ci młodzi liderzy
projektu wspólnie z pracownikami Muzeum Witolda Gombrowicza oraz LGD
"Razem dla Radomki" przygotowali i przeprowadzili konkurs na krótką formę
prozatorską. Dzięki udziałowi w warsztatach z dziennikarstwa telewizyjnego, z
zakresu tworzenia videobloga, czy też zajęciom z nowych mediów uczestnicy
projektu stworzyli nowoczesną platformę promocyjną literatury w postaci
videobloga, na którym przedstawiono przebieg projektu. Warsztaty z zakresu
dziennikarstwa telewizyjnego - poprowadzone zostały przez Grupę Medialną w
Radomiu (producenta lokalnego programu w telewizji kablowej), a ich uczestnicy
mieli okazję zobaczyć "od kuchni" pracę dziennikarzy. młodych twórców i
odbiorców kultury. Finałem projektu było przeprowadzenie ogólnopolskiego
konkursu literackiego "Pamiętnik z okresu dojrzewania". Animatorzy za
pośrednictwem portali internetowych, stron tematycznych, społecznościowych,
innych narzędzi internetowych oraz tradycyjnych mediów zajmujących się kulturą
rozpropagowali konkurs. Dla uczestników projektu nagrodą był koncert finałowy.
Projekt dążył do wyłonienia grupy lokalnych liderów kultury, osób które zostaną
włączone w organizację "Nieakademickiej szkoły twórczego pisania", a poprzez to
nabędą nowe umiejętności i kompetencje, pozwalająca im na kreowanie i
przygotowywanie wydarzeń kulturalnych. Dzięki przeprowadzeniu konkursu
literackiego - udało się odnaleźć młode talenty literacki, a także zainspirować ich
do twórczości i kreatywności, poprzez udział w konkursie literackich, a następnie
w warsztatach pisarskich. Projekt umożliwił także osobom zagrożonym
wykluczeniem społecznym, pochodzących z terenów wiejskich o ograniczonym
dostępie do kultury, a szczególnie do literackiego życia - kontakt ze współczesną
wiedzą o literaturze i nowoczesną krytyką literacką.
Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" w partnerstwie ze Świętokrzyskim
Centrum Innowacji i Transferu Technologii z siedzibą w Kielcach oraz Lokalną
Grupą Działania "Perły Czarnej Nidy" i Samorządami Województwa Mazowieckiego
i Świętokrzyskiego realizowała w okresie od 01.10.2010 do 30.04.2012r. projekt
pn. "Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą" w ramach projektu systemowego
PARP "Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój
przedsiębiorczości - Fundusz Grantów na Inicjatywy", finansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 2.2.1 "Poprawa
jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości
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Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich

E – learning skutecznym narzędziem
rozwoju III sektora na wsiach

118 368,64 zł
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i innowacyjności" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt "Jestem
aktywny - będę przedsiębiorcą" zakładał promocję postaw przedsiębiorczych oraz
innowacyjnego podejścia do rozwiązywania problemów powstających w procesie
prowadzenia firmy, poprzez współdziałanie przedsiębiorców z uczniami szkół
gimnazjalnych. Głównym celem projektu było wprowadzenie kompleksowych
usług wspierających rozwój przedsiębiorczości i promujących postawy
przedsiębiorcze wśród różnych grup społecznych mających wpływ na rozwój
społeczno-gospodarczy (przedsiębiorcy, konsultanci, kadra nauczycielska,
uczniowie gimnazjów) z regionu mazowieckiego. Dodatkowo wypracowano i
wdrożono indukcyjny modelu nauczania przedsiębiorczości na poziomie szkoły
gimnazjalnej. W ramach projektu w partnerskich szkołach gimnazjalnych z terenu
LGD "Razem dla Radomki" powstały Innowacyjne Kluby Przedsiębiorczości w:
Publicznym Gimnazjum w Jedlińsku, Publicznym Gimnazjum w Przytyku,
Publicznym Gimnazjum w Przysusze, Publicznym Gimnazjum w Wieniawie oraz
Publicznym Gimnazjum w Wolanowie. Kluby łącznie liczyły 109 uczestników. Na
potrzeby przedsięwzięcia zostały przeprowadzono szkolenia na trenerów TRIZ,
którzy w ramach projektu świadczyli usługi na rzecz kreowania postaw
innowacyjnej przedsiębiorczości. Jednym z elementów zajęć warsztatowych w
połączeniu z zadaniami konkursowymi było rozwiązywanie problemów
przedsiębiorstw w oparciu o metodę TRIZ (Teoria Rozwiązywania Innowacyjnych
Zadań). Zajęcia w ramach klubów miały charakter zabaw, warsztatów dążących
do rozwiązywania realnych problemów przedsiębiorców. Działania klubów
odbywały się poprzez cotygodniowe dwugodzinne spotkania warsztatowe w II
semestrze 2010/2011 oraz w I semestrze 2011/2012 r. Zajęcia prowadzili
eksperci TRIZ i przedsiębiorczości oraz przeszkoleni trenerzy TRIZ i animatorzy.
W ramach projektu młodzież miała możliwość zetknięcia się z realiami
prowadzenia działalności gospodarczej poprzez wizyty studyjne w wytypowanym
przedsiębiorstwie stosującym innowacyjne rozwiązania - Elektrowni w
Kozienicach. Aktywna forma prowadzenia zajęć miała na celu pobudzenie do
innowacyjnego i twórczego rozwiązywania problemów przy zastosowaniu metody
TRIZ .
Głównym celem Zadania było podniesienie kompetencji i zwiększenie potencjału
kadr NGO oraz wolontariuszy z wiejskich organizacji pozarządowych poprzez
stworzenie wysokiej jakości systemu szkoleń umożliwiających kształcenie
kadr/członków/wolontariuszy w sposób systematyczny, ciągły i adekwatny do
potrzeb oraz modernizacja systemu szkolenia ustawicznego, tak aby odpowiadał
on lepiej na aktualne potrzeby wiejskich organizacji pozarządowych i grup
inicjatywnych oraz rosnące oczekiwania ze strony społeczności wiejskich w
zakresie czynnego i skutecznego udziału NGO w życiu społecznym i gospodarczym
polskiej wsi.
W ramach Zadania powstał panel e – learningowy z umieszczonymi 8 modułami
szkoleniowymi zawierającymi materiały merytoryczne, zadania praktyczne i testy
umożliwiające przygotowanie uczestników projektu (osób dopiero
rozpoczynających działalność społeczną, członków i wolontariuszy organizacji
pozarządowych, przedstawicieli władz NGO) do tworzenia NGO, sprawnego
działania w partnerstwie, pozyskiwania środków, prowadzenia finansów NGO,
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aktywizacji środowiska lokalnego i rozwoju postaw prospołecznych. Wszystkie
szkolenia zostały udostępnione użytkownikom bezpłatnie. Warunkiem udziału w
szkoleniach było wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych w wersji elektronicznej,
dostęp do komputera (podstawowa znajomość obsługi) oraz Internetu, chęć i
zapał do podnoszenia swoich umiejętności i wiedzy w zakresie działania III
sektora.
Łącznie udział w projekcie (szkoleniach e – learningowych) zadeklarowało 166
osób (liczba określona na podstawie przesłanych Formularzy zgłoszeniowych –
liczba podana bez „dublowania” uczestników szkoleń jeśli uczestnik zdecydował
się w okresie późniejszym na udział w kolejnym szkoleniu/szkoleniach)
reprezentujących różne środowiska. W rezultacie 33 uczestników wybrało udział w
więcej niż jednym module szkoleniowym. W szkoleniach wzięli udział
przedstawiciele 25 organizacji pozarządowych działających na terenie powiatów:
przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego. Szkolenie z wynikiem
pozytywnym tzn. zdania min. jednego testu zakończyło 150 osób.
Na podstawie przesłanych lub dostarczonych ankier ewaluacyjnych prawie 70%
uczestników oceniło całość przeprowadzonych szkoleń jako bardzo dobre.
Pozostałe 30% jako dobre. Najwyżej zostały ocenione szkolenia dotyczące
prawno–technicznych aspektów funkcjonowania organizacji społecznościowych;
PR i promocji NGO, reklamy społeczna; wolontariatu.
W ramach Zadania nie zostało uruchomione szkolenie w ramach Modułu 7:
alternatywne źródła pozyskania funduszy – regulacje prawne w zakresie:
darowizny, spadki, działalność OPP (1%). Osoba wybrana do wykonania usługi
opracowania i zamieszczenia na panelu e – learningowym oraz sprawowania
opieki tutora nad uczestnikami szkolenia nie wywiązała się z zakresu umowy.
Wykonawca Zadania nie poniósł żadnych kosztów związanych z wynagrodzeniem
ww osoby.
Pierwotnie ww Zadanie było działaniem 7 miesięcznym rozpoczynającym się w
dniu 01.06.2012r a kończącym 31.12.2012r. Z uwagi, iż dotację na rozpoczęcie
jego realizacji przesłano na konto Oferenta w dniu 20.08.2012r. realizacja
Zadania, a co za tym idzie zawieranie umów (zobowiązań finansowych) wobec
zleceniobiorców i wykonawców usług mogło rozpocząć się począwszy od miesiąca
września 2012r. Zawarto w tym zakresie stosowny Aneks określający termin
realizacji operacji na okres od 03.09.2012r. do 31.12.2012r. Skrócony okres
realizacji nie pozwoli na ponowne wszczęcie procedury wyboru wykonawcy usługi
przygotowania zakresu merytorycznego szkolenia Modułu 7 i jego zamieszczenie
na panelu e – learningowym. Wymagał zintensyfikowanych działań
informacyjnych i promocyjnych.
Udało się osiągnąć zakładane cele szczegółowe Zadania. W projekcie uczestniczyło
73 osób, które w chwili przystąpienia nie były członkami żadnej organizacji
pozarządowej ani grupy nieformalnej ale wykazały się zainteresowaniem
działaniami prowadzonymi przez sektor pozarządowy. 46 z nich zakończyło z
wynikiem pozytywnym (zdany test końcowy/sprawdzający) szkolenie w ramach
Modułu 1 - prawno–techniczne aspekty funkcjonowania organizacji
społecznościowych (rejestracja, obowiązki prawne w zakresie prawa pracy, urzędu
skarbowego, zakładu ubezpieczeń, NGO a działalność gospodarcza). Przeszkolono
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Mazowiecka Jednostka
Wdrażania Programów
Unijnych

„Mazowieckie partnerstwo na rzecz
współpracy, adaptacyjności i innowacji”

Całkowita wartość
projektu 756 158,00
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także reprezentantów 25 NGO w zakresie skutecznego funkcjonowania i
skutecznej realizacji celów statutowych i celów projektowych. Przygotowano do
działalności społecznej 150 osób – członków, władze, wolontariuszy istniejących
organizacji pozarządowych, członków grup nieformalnych, osób zainteresowanych
rozpoczęciem dzielności społecznej w formule rejestrowej.
Na obszarach powiatów, na których realizowano przedmiotowe Zadanie, temat
prowadzenia kształcenia ustawicznego w formie szkoleń e – learningowych jest
tematem nowym. Po raz pierwszy też realizowano tą metodą szkolenia e –
learningowe stricto skierowane na rozwój organizacji pozarządowych z terenów
czterech powiatów: przysuskiego, radomskiego, szydłowieckiego i zwoleńskiego.
Pomimo krótkiego okresu realizacji Zadania (skróconego w stosunku do
harmonogramu przedstawionego w pierwotnej wersji Oferty) udał się
spopularyzować tą metodę kształcenia oraz oswoić mieszkańców wsi z
zastosowaniem nowej metody edukacji, korzystania z doradztwa on – line,
nawiązywania współpracy poprzez forum internetowe powołane w ramach panelu
e – learningowego.
A)
W dniu 26.03.2012r. została zawarta ze Związkiem Pracodawców
Warszawy i Mazowsza z siedzibą w Warszawie ul. Świętojerska 24 Umowa o
współpracy nr 06/POKL/8.1.3/MPWI na realizacje projektu „Mazowieckie
partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i innowacji”. Projekt o Nr UDAPOKL.08.01.03-14-013/10 współfinansowany jest ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;
Priorytet VIII, Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1: Rozwój pracowników i
przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.3: Wzmacnianie lokalnych partnerstw
na rzecz adaptacyjności.
Całkowita wartość projektu 756 158,00 zł.
Celem głównym projektu jest stworzenie sieci współpracy pomiędzy organizacjami
przedsiębiorców z sektora MSP, jednostkami samorządu terytorialnego, sektorem
badawczo-rozwojowym oraz pozostałymi uczestnikami życia gospodarczego w
województwie mazowieckim. Cele projektu zostaną osiągnięte w oparciu o cztery
filary: Dialog, Współpraca, Postawy, Adaptacyjność.
Projekt realizowany jest we współpracy między:
1.
Związkiem Pracodawców Warszawy i Mazowsza
2.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki
3.
Stowarzyszenie ACADEMIA ECONOMICA
4.
Stowarzyszenie Oświatowe SYCYNA
5.
Mazowiecki Związek Pracodawców w Gminie Lesznowola
6.
Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej
W/w organizacje tworzą Sieć Ośrodków, działającą w zakresie inicjowania i
wzmacniania sojuszy pomiędzy firmami z danego regionu lub branży oraz
tworzenia partnerstw lokalnych.
Przy ul. Wernera 9/11 w Radomiu LGD „Razem dla Radomki” powołała Biuro
pełniące funkcję Ośrodka Regionalnej Sieci Współpracy, w którym prowadzone się
działania zaplanowane w ramach partnerstwa (m.in. organizacja i
przeprowadzenie seminariów, konferencji, spotkań warsztatowych, spotkań
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„Pod Lipą przy Trzepaku” – Sąsiedzi z
Wyszyńskiego 7

5 000,00
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roboczych, rozmów bilateralnych z przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki i
samorządu).
W dniu 19 sierpnia 2012r. podczas Ogólnopolskich Targów Papryki w Przytyku
zostało zawarte Partnerstwo „Paprykowy Szlak”, którego najważniejszym celem
jest m.in. współpraca pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego,
organizacjami rolniczymi, lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki,
przedsiębiorcami, rolnikami, oraz organizacjami pozarządowymi. Do Partnerstwa
przystąpiło Starostwo Powiatowe w Radomiu, gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha,
Wieniawa, Wolanów i Zakrzew. Celem strategicznym partnerstwa jest współpraca
pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami rolniczymi,
lokalnymi grupami działania, ośrodkami nauki, przedsiębiorcami, rolnikami,
organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju Produktu Tradycyjnego „Papryka
Przytycka” obejmującego jego wytwarzanie, sprzedaż, promocję oraz rejestrację
przez Komisję Europejską jako Chronione Oznaczenie Geograficzne. Do
najważniejszych zadań Partnerstwa należy m.in.:
1.
Promocja produktu „Papryka Przytycka”
2.
Integracja lokalnego środowiska producentów papryki
3.
Utworzenie „grupy” uprawnionej do złożenia wniosku o rejestrację
produktu Papryka Przytycka jako Chronione Oznaczenie Geograficzne
4.
Organizacja warsztatów, konferencji, seminariów tematycznie
związanych z papryką i ze zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich
5.
Powoływanie grup roboczych do rozwiązywania zadań cząstkowych
6.
Utworzenie projektu współpracy związanego z papryką miedzy lokalnymi
grupami działania
7.
Informowanie o możliwościach oraz pomoc w pozyskaniu i wykorzystaniu
środków unijnych na rozwój produktu tradycyjnego, potencjału producentów,
obszaru Paprykowego Szlaku
8.
Przygotowanie i redagowanie strony internetowej
www.paprykaprzytycka.eu
Partnerstwo działa na zasadzie lokalnej grupy partnerskiej. Jest organizacją
nieformalną skupiającą partnerów na zasadzie dobrowolnej współpracy do
osiągnięcia celu strategicznego. Członkiem-Partnerem można zostać podpisując
deklarację przystąpienia do współpracy w ramach partnerstwa. Całościową
koordynacją działań partnerów w ramach powołanego partnerstwa zajmuje się
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.
Projekt „Mazowieckie partnerstwo na rzecz współpracy, adaptacyjności i
innowacji” zostanie zakończony w dniu 30.06.2013r.
Projekt zrealizowany przez grupę mieszkańców z ul. Wyszyńskiego 7 przy
wsparciu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które użyczyło grupie
nieformalnej osobowości prawnej w celu ubiegania się o mikro dotację. Inicjatywa
polegała na uporządkowaniu, wyremontowaniu podwórka, a także
zagospodarowaniu przestrzeni związanej w wypoczynkiem na powietrzu przy
kamienicy na Wyszyńskiego 7.
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Dzięki inicjatywie umożliwiono udział "seniorom" w życiu społecznym,
kulturalnym, rozwinięcie ich pasji, a także poznawanie nowych zjawisk i
technologii powstających w dzisiejszych czasach.
Rezultaty mierzalne projektu:
- przeszkolenie grupy 55 osób z terenu gminy Jedlińsk, Wieniawa, Przytyk, w
szczególności w zakresie edukacji społecznej oraz kulturalno-artystycznej,
- przeszkolenie grupy 55 osób z zakresu obsługi komputera i Internetu,
- przeszkolenie grupy 55 osób z zakresu nauki fotografowania, nagrywania filmów
multimedialnych i ich cyfrowej obróbki,
-przeszkolenie grupy 55 osób z zakresu nauki gry na instrumentach perkusyjnych,
- nauki gry 55 osób na instrumentach ludowych,
- nauki podstawy tańca wśród grupy 55 osób - nauka techniki Nordic Walking
uczestników projektu
- zwiększenie wśród grupy 55 osób wiedzy w zakresie zdrowego odżywiania
- udział 55 osób w warsztatach kulinarnych
- organizacja 3 wystaw fotograficznych
- powstanie nowoczesnej strony, nadzorowanej przez uczestników projektu
zderzeniepokolen.razemdlaradomki.pl
- organizacja wyjazdów do instytucji kultury (3 Kina)
Rezultaty niemierzalne projektu:
- ograniczenie zjawiska wykluczenia społecznego,
- inicjowanie nowych rozwiązań kulturalnych o znaczeniu integracyjnym,
- rozwinięcie umiejętności pozwalających na samodzielne kreowanie przestrzeni
artystycznej - pobudzenie wśród uczestników potrzeby realizacji działań
kulturalnych, edukacyjnych, integrujących środowisko
- integracja międzypokoleniowa
- integracja środowisk wiejskich
- zdobycie nowych umiejętności pozwalających na integrację międzypokoleniową
- wzrost wiedzy i doświadczenia w zakresie realizowanych zadań.
- uczestnicy zdobyli nowe umiejętności w zakresie edukacji kulturalnej,
inicjowania inicjatyw kulturalnych
Projekt zrealizowany przez grupę mieszkańców z ul. Wyszyńskiego 7 przy
wsparciu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”, które użyczyło grupie
nieformalnej osobowości prawnej w celu ubiegania się o mikro dotację. Dzięki
inicjatywie zadbali oni o zaadaptowanie i odnowienie podwórka ich kamienicy.
Wyłożono kostkę brukową, utworzono miejsce do spędzania wspólnego czasu, a
także dokonano nasadzeń kwiatów.

3. Podsumowanie
3.1

Wnioski

 Wskaźniki zaplanowane w LSR w ujęciu globalnym zostały osiągnięte. W
przypadku nieosiągnięcia któregoś ze wskaźników wykazane zostało, że w
ramach danego celu ogólnego udało się osiągnąć innych wskaźnik z
„nadwyżką”
 Wykorzystano 94,50 % całego budżetu LSR przewidzianych na działania:
 Odnowa i rozwój wsi: 96,91 %
 Małe projekty: 90,23 %
 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw: 81,06 %
 Różnicowanie w kierunku działalności pozarolniczej: 83,3 7%
 Funkcjonowanie LGD: 98,32 %
 Wdrażanie projektów współpracy: 96,60 %
 W zakresie działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”:
 największą popularnością cieszyły się tzw. Małe projekty. Głównymi
beneficjentami wsparcia były tu gminy realizujące projekty prospołeczne,
integracyjne, edukacyjne, promocyjne.
 działania wdrażane przez Wnioskodawców-gminy były najbardziej stabilne
pod względem ich rozliczenia i refundacji kosztów
 choć działanie „Odnowa i rozwój wsi” jest zwyczajowo przypisywane do
wdrażania przez gminy na terenie LGD występują podmioty zainteresowane
aplikowaniem jak miało to miejsce w przypadku Parafii w Mniszku
 działania skierowane do przedsiębiorców i osób rozpoczynających aktywność
gospodarczą także tą nierolniczą cieszyły się dużym zainteresowaniem jednak
przygotowanie Wnioskodawców do opracowania wniosku o poznanie pomocy
i realizacji samego projektu wymagają większego wsparcia ze strony także
LGD.
 Realizacja Strategii napotykała także pewne problemy i trudności. W głównej
mierze wynikały one z nadmiernie rozbudowanej biurokracji procesu oceny
projektów, sposobów rozliczenia kosztów ponoszonych przez LGD – system
refundacyjny wymógł stosownie procedury pożyczkowej BGK.
 LGD wykazuje się wysoką aktywnością społeczną. Widać to w wielkości
wydatkowanych na aktywizacje i nabywanie umiejętności środków z PROW
2007 -2013, liczby i skali zrealizowanych projektów dofinasowanych z
środków innych niż PROW. Lokalna Grupa Działania realizowała swoje cele
strategiczne uwzględniając różne dostępne źródła finansowania projektów.
 Działalność doradczo – konsultacyjna Biura LGD stanowi centralny zakres
angażujący czas pracowników biura LGD.
 Widoczna jest duża aktywność LGD w prowadzeniu działań informacyjnych,
promocyjnych i szkoleniowych, realizowanych w celu zagwarantowania
jakości i efektywności wdrażania LSR w całym okresie objętym ewaluacją.
Działania te odbywały się poprzez konsultacje bezpośrednie w Biurze LGD
oraz poza biurem, udzielanie informacji telefonicznych i za pomocą poczty
elektronicznej. Ponadto wszystkie istotne informacje dotyczące działania LGD
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zamieszczano na stronie internetowej, prowadzono również kampanie
polegające na rozpowszechnianiu materiałów informacyjnych.
 W analizowanym okresie zarówno członkowie organów Stowarzyszenia, jak i
pracownicy biura aktywnie uczestniczyli w szkoleniach służących pogłębieniu
wiedzy oraz zdobyciu doświadczeń służących sprawnemu i efektywnemu
wdrożeniu LSR.
 Zrealizowane w 2014 roku 2 projekty współpracy zakończyły się dużym
sukcesem co skłania LGD do ich kontynuowania jako drugich edycji w ramach
nowej perspektywy PROW 2014-2020
 Wszystkie podejmowane działania lub projekty dofinasowane z PROW lub z
innych źródeł, konsultowane były z mieszkańcami z terenu działania LGD czyli
wynikały z oddolnej inicjatywy i były odpowiedzią na potrzeby mieszkańców.
Zaplanowane działania w ramach PROW (szczegółowy opis zadań) co pół roku
przedkładane były do akceptacji przez samorząd województwa. Co kwartał
wydatki LGD w ramach PROW były sprawdzane przez pracowników Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. W żadnym z kwartałów
rozliczeniowych nie przedstawiono kosztu, który zostałby nie uznany za koszt
kwalifikowalny przez samorząd województwa.

3.2

Rekomendacje

 Warunki realizacji LSR określne we wzorze umowy na wybór LGD w nowym
okresie programowania wymagają ogólnego ujęcia wszystkich wskaźników i
ich opracowania oraz realizacji ze ścisłym powiązanym potencjalnymi
Wnioskodawcami ale przede wszystkim z Radą LGD, która winna być
świadoma, że jej decyzje dot. wyboru operacji rzutują na efekty wdrażania
LSR a tym samym w okresie po 2018 r. (po pierwszej ocenie efektywności
działań LGD i LSR przeprowadzonej przez Urząd Marszałkowski) zdecydują o
realnej wielkości budżetu pozostającego w dyspozycji LGD na lata 2019 –
2023.
 Niewątpliwie o sukcesie realizacji nowej Strategii zadecyduje stopień udziału
w jej realizacji lokalnej społeczności. 56 % zaplanowanego w LSR na lata
2016 -2023 budżetu winna trafić do mieszkańcówo obszaru LGD w sposób
bezpośredni:
do
rolników
odchodzących
z
rolnictwa,
lokalnych
przedsiębiorcówo, osób fizycznych aktywnych społecznie, organizacji
pozarządowych itp. Należy zwrócić szczególną uwagę na proces przyznawani
wsparcia i rozliczania projektów, w których wnioskodawcami są
przedsiębiorcy lub osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą
bowiem w poprzednim okresie wdrażania LSR 2009 -2015 w tej grupie
wnioskodawców wykorzystano najmniej środków w ujęciu procentowym.
 W kontekście wdrażania nowej Strategii dla LGD należy zwrócić szczególną
uwagę na opracowanie skutecznego modelu współpracy z trzecim sektorem
w celu aktywizowania lokalnej społeczności. Do tego sektora powinno trafić
min. 80 % środków finansowych PROW 2014 -2020 zaplanowanych w ramach
4 Projektów Grantowych. Dotychczasowe doświadczenia LGD pokazują, iż
niestety organizacje społeczne rzadko były Wnioskodawcami a później
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Beneficjentami PROW 2007 -2013. Sektor ten będzie mógł w nowym okresie
programowania nie tylko otrzymywać za pośrednictwem LGD wsparcie w
ramach LSR 2016 -2023 ale korzystać ze wsparcia merytorycznego Biura LGD
ale także ze wsparcia Zarządu LGD. Nowe rozszerzone uprawnienia LGD
prowadzenia Projektów Grantowych narzucają większe włączenie się innych
organów statutowych LGD w proces wsparcia Wnioskodawców/Beneficjatów.
Należy pamiętać, że odpowiedzialności za realizację Projektów Grantowych
ponosić będzie cała LGD a w sposób najbardziej sprawczy Zarząd LGD.
Wzmocnienie działalności sekatora pozarządowego nie może ograniczać się
jedynie do doraźnego wsparcia projektów grantowych. Organizacje społeczne
winny być silnym i stabilnym partnerem do realizacji także innych inicjatyw.
Logicznym jest że w pierwszym rzędzie taką współpracą powinny zawrzeć z
lokalnym samorządem. Współpracy ta powinna dotyczyć związania instytucji
– Powiatowej (lub Powiatowych) Rady Pożytku Publicznego, która była by
platformą wymiany informacji, opinii obu środowisk. Rady są organem
opiniodawczym i wpierającym samorządy, a jednocześnie dzięki ich udziałowi
w formułowaniu lokalnych polityk i strategii, działania w nich zaplanowane
realnie odpowiadają na aktualne potrzeby i problemy środowiska wiejskiego.
Konieczna jest w kolejnym okresie systematyczna i pogłębiona praca nad
sektorem gospodarczym (w wymiarze informacyjnym i szkoleniowym)
zwłaszcza w kontekście zapisów PROW 2014–2020 mówiących, że 50%
budżetu LSR przeznaczonego na realizację poddziałania Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność ma być przeznaczonych na przedsięwzięcia dot. tworzenia lub
utrzymania miejsc pracy. W ramach nowej Strategii zaplanowano powołanie
jednego Inkubatora przetwórstwa lokalnego. Na obszarze LGD jest to
inicjatywa zupełnie nowa. Konieczne jest pogłębienie wiedzy na temat
zakresu i warunków prowadzenia tego typu inicjatywy gospodarczej.
Poza wsparciem finansowym LGD ma możliwość dzięki funkcjonującemu w
jej strukturach Wiejskiemu Inkubatorowi Przedsiębiorczości (WIP) udzielać
wielokierunkowego wsparcia Beneficjentom PROW 2014-2020 powołującym
lub rozwijającym działalność gospodarczą na naszym obszarze. WIP powinien
posiadać więcej cech właściwych dla definicyjnej Instytucji Otoczenia
Biznesu, a tym samym wdrażać opracowaną w oparciu o aktualna sytuację
sektora prywatnego na obszarze LGD „Razem dla Radomki” strategię rozwoju
przedsiębiorczości lokalnej.
Inną forma wsparcia i współpracy z lokalnym sektorem gospodarczym są
konkursy ogłaszane przez LGD. Jak dotąd dzięki kilku edycjom konkursów na
lokalne produkty, potrawy przygotowywane z produktu tradycyjnego obszaru
Papryki Przytyckiej zdefiniowano 5 produktów które zostały wpisane na listę
produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ok 26
produktów/potraw/przetworów, które są specyficzne dla tego terenu i
wyróżniają nasz obszar na szlaku kulinarnym Mazowsza. Inicjatywy tego typu
należy kontynuować. Szczególnie należy podjąć konkretne prace
merytoryczne zmierzające do uzyskania przez Paprykę Przytycką certyfikatu
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unijnego jako nazwy geograficznie chronionej jak ma to miejsce w przypadku
np. oscypka. Niewątpliwie taki certyfikat podniesie wartość konsumpcyjną i
komercyjną produktu wytwarzanego przez lokalnych rolników.
Działania dotyczące inwestycji w infrastrukturę publiczna były zdominowane
przez gminy. W bieżącym okresie wsparcie tego typu jest mocno ograniczone
kwotowo. Dodatkowo gminy winny pamiętać, iż w LSR wyznaczono sztywne
wskaźniki realizacji projektów inwestycyjnych w zakresie wsparcia
infrastruktury kulturalnej i wsparcia infrastruktury rekreacyjno –
turystycznej.
Korzystając z dotychczasowego doświadczenia ze zbierania i analizy ankiet
od beneficjentów pomocy finansowej, należy zwiększyć szybkość przekazu
informacji nt. realizacji i zakończenia wdrażania poszczególnych projektów
Wzmocnić należy system monitorowania wdrążania LSR a konkretnie
realizacji poszczególnych projektów by zapewnić sprawny nadzór nad
osiąganiem poszczególnych wskaźników: produktu i rezultatu. W tym celu
należałoby utrzymywać stały kontakt z podmiotami, które zawrą umowy na
realizację projektów w ramach Leader PROW 2014- 2020. Oparcie się
wyłącznie na kwartalnych zbiorach informacji przekazywanych przez Urząd
Marszałkowski jest niewystarczające.
W prowadzonych działaniach informacyjnych w większym stopniu trzeba
zwrócić uwagę na metody / narzędzia komunikacji bezkosztowe. Nowy budżet
LGD określony odgórnie na podstawie liczby mieszkańców obszaru LGD w
swej wielkości nie odpowiada potrzebom LGD. W nowym okresie
programowania na cele dot. informacji, promocji, szkoleń może być
przeznaczona połowa kwoty jaka była na te cele wydatkowana w okresie 2009
-2015.
W prowadzonych działaniach informacyjnych i promocyjnych należy
podkreślać informacje dot. form wsparci i ich wielkości. Zapisy PROW 2014 2020 i nowej LSR 2016 -2023 nie pozwalają już na taką dowolność w wyborze
przez Wnioskodawców LSR sposób rozliczenia i wielkości.
Zakres działalność doradczo – konsultacyjnej Biura LGD zostanie znacznie
poszerzony w nowej pespektywie PROW 2014-2020 i wdrażania Projektów
Grantowych.
W celu utrzymania i zwiększenia rozpoznawalności LGD w nowym okresie
programowania, dotychczasowe działania informacyjne i aktywizujące
zintensyfikować ukierunkować nie tylko na obszar LGD ale także na szerszą
promocję LGD i regionu. Można to osiągnąć poprzez skuteczną realizacje
projektów współpracy zaplanowanych w ramach LSR 2016 – 2023.
W poprzednim okresie wdrażania LSR 2009 -2015 udało się zrealizować 2
projekty współpracy, w tym jeden dotyczył współpracy międzyregionalnej
LGDów. W tym też okresie podpisana kilka listów intencyjnych / porozumień
z zagranicznymi odpowiednikami Lokalnych Grup Działania. W obecnej
perspektywie LGD posiada możliwość realizacji przynajmniej 2 projektów
współpracy międzynarodowej. W tym zakresie podpisano listy intencyjne,
które mają zaowocować realizacją jednego projektu współpracy
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międzynarodowej do roku 2018 i jednego po roku 2018. Należy więc dołożyć
wszelkich starań by jak najszybciej przystąpić do przygotowania wniosków na
realizację założeń umów współpracy. Wnioski te będą podlegać dalszej ocenie
prowadzonej przez Urząd Marszalski.
LGD dzięki współrodacy z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich ma możliwość
udziału w imprezach o randze ogólnokrajowej: Agrotravel, Reginalia. Korzyści
z tej współpracy mają zarówno wymiar mierzalny – ograniczają koszty jakie
LGD musiałby ponieść jeśli uczestniczyłaby w imprezie/imprezach
indywidulanie, ale także i korzyści niewymierne – lepsza rozpoznawalność
LGD jako reprezentanta województwa mazowieckiego.
W komunikacji wewnętrznej dużą role odgrywa internetowy przekaz
informacji. Niezbędne są jednak zwłaszcza w kontekście planowanych
naborów wniosków spotkania stacjonarne w terenie z mieszkańcami /
potencjalnymi Wnioskodawcami. Z chwilą przyjęcia harmonogramu naborów
wniosków należałoby przeprowadzić w każdej z gmin min. po jednym
spotkaniu informacyjnym ale dodatkowo także i spotkania branżowe, w
których uczestniczyli by potencjalni wnioskodawcy z danego naboru
przedmiotowego.
W przyszłości należy więc położyć większy nacisk na integrację różnych grup
społecznych i sektorów do realizacji projektów w ramach PROW 2014 – 2020
i nie tylko (zwiększenie spójność, współpracy i partnerstwa)
LGD chcąc realizować pełen zakres celów określonych w Statucie, zrealizować
Misię i Wizję LSR 2016 -2023 powinno sięgać po dodatkowe środki na
realizację projektów długookresowych min. rocznych.
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