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Rozdział 1. Wprowadzenie
1.1. Charakterystyka LGD „Razem dla Radomki”
1.1.1 Forma prawna i nazwa stowarzyszenia
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
2016.

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).
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W roku 2017(stan na 30.VI) liczba mieszkańców wyniosła 60 766 osób. Pod względem liczby
mieszkańców dominuje Gmina Jedlińsk, następnie Gmina Zakrzew i Gmina i Miasto Przysucha.
Pozostałe gminy liczą mniej niż 10 tyś mieszkańców.
Tabela: Liczba mieszkańców obszaru stowarzyszenia „Razem dla Radomki”

JEDNOSTKA TERYTORIALNA
GMINA
JEDLIŃSK

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

14 344

14 294

14 219

14 163

14 106 14 064

14 001

13 899

GMINA

PRZYTYK

7 305

7 307

7 321

7 329

7 313

7 240

7 229

GMINA I MIASTO

PRZYSUCHA

12 074

12 107

12 176

12 257

12 209 12 443

12 487

12 602

GMINA

WOLANÓW

8 815

8 829

8 790

8 755

8 666

8 631

8 600

8 555

GMINA

WIENIAWA

5 371

5 377

5 404

5 437

5 470

5 479

5 491

5 483

GMINA

ZAKRZEW

12 857

12 797

12 697

12 597

12 434 12 317

12 143

12 001

60 766

60 711

60 607

60 535

60 198 60 259

59 962

59 769

RAZEM

7 325

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 online, 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,
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 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 LGD
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
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
Liczba
członków

Rok 2015
% udział w
składzie
członków
LGD

6 podmiotów 10,53
Sektor publiczny
Gminy: Jedlińsk, Przytyk,
Przysucha,
Wolanów,
Wieniawa, Zakrzew
3 podmioty
5,26
Sektor społeczny

Rok 2017

Liczba
członków

% udział w
składzie
członków
LGD

Liczba
członków

6 podmiotów

7,59

6 podmiotów 8,57

11 podmiotów

13,92

11
podmiotów
11
podmiotów
42
70

Sektor gospodarczy

3 podmioty

5,26

12 podmiotów

15,19

Mieszkańcy

45 osób
57

78,95
100,00

50 osób
79

63,29
100,00

RAZEM

% udział w
składzie
członków LGD

15,71
15,71
60,01
100,00

Ogółem stan Członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2017 r. wyniósł 70. W 2017 r. złożono 7
deklaracji członkowskich o przystąpienie do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki". Liczba członków
Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" w 2017 roku zmniejszyła się o jedną osobę (rezygnacja z
członkostwa) reprezentującą sektor społeczny/mieszkańcy. W 2017 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 2017 roku odbyły się dwa Walne Zebrania Członków zwołane z inicjatywy Zarządu:
 w dniu 13 czerwca 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. W
zebraniu uczestniczyło 36 Członków Stowarzyszenia. Podjęto 15 uchwał. Przedstawiono i
zatwierdzono Sprawozdanie Zarządu za 2016 rok, Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016
rok, Sprawozdanie Rady za 2016 rok, oraz udzielono absolutorium Zarządowi. Przyjęto
rezygnację dwóch członków stowarzyszenia w strukturach organów decyzyjnych LGD i
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powołano nowego członka Rady. Prezes zarządu przedstawił informację nt. Realizacji
naborów w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność " objętego PROW 2014-2020, oraz
Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017.
 w dniu 09 sierpnia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w
Zakrzewie. W zebraniu uczestniczyło 26 Członków Stowarzyszenia. Podjęto 13 uchwał.
Podczas Walnego Zebrania Członków przedstawiono i zatwierdzono: zmiany w Regulaminie
Walnego Zebrania Członków, zmiany w Statucie Walnego Zebrania Członków,
przeprowadzona wybory uzupełniające do Władz Stowarzyszenia - wybór członków Rady.

2.3. Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
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. Członkowie Zarządu reprezentują terytorialnie wszystkie
gminy należące do LGD, wśród nich są reprezentanci organizacji pozarządowych jak i sektora
publicznego. Skład Zarządu w 2017 roku nie uległ zmianie. W 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń
Zarządu na których podjęto 47 uchwał. Praca Zarządu koncentruje się na bieżącym kierowaniu
całokształtem działalności Stowarzyszenia, wytyczaniem kierunków Planu Komunikacji,
opracowaniem planów działalności Stowarzyszenia i preliminarzy budżetowych zgodnie z celami
statutowymi.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pełnią swoje
funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Posiedzenia Zarządu odbywały się w środowiskach wiejskich – remizy OSP, Gminne Centra Kultury,
Biblioteki, Urzędy Gmin - dzięki gościnności ich Gospodarzy.
Tabela: Skład Zarządu LGD na dzień 31.12.2017 r.

Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imię i nazwisko

Funkcja

Cezary Adam Nowek

Prezes

Stanisław Wiaderek

Wiceprezes

Wojciech Wrzecion

Wiceprezes

Ewa Ofiara

Sekretarz

Marianna Biesiadecka

Członek

Danuta Dziesińska

Członek

Alicja Ślifirczyk

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
Liczba
obecnych
posiedzenia
w Członków Zarządu
2017 roku
02 stycznia
6
1.
03 lutego
4
2.
11
kwietnia
6
3.
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4.
5.
6.
7.
8.

23 maja
13 czerwca
09 sierpnia
09 października
20 grudnia

4
4
5
6
4

W 2017 roku odbyło się 8 posiedzeń Zarządu:


w dniu 02 stycznia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:
 Uchwała 1 /III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Pracy Biura Lokalnej Grupy Działania o nazwie
Razem dla Radomki
 Uchwała 2 /III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Pracy Biura Lokalnej Grupy Działania o
nazwie Razem dla Radomki
 Uchwała 3 /III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Biura Lokalnej Grupy
Działania o nazwie Razem dla Radomki
 Uchwała 4 /III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Regulaminu Wynagradzania Pracowników Biura
Lokalnej Grupy Działania o nazwie Razem dla Radomki
 Uchwała 5 /III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działaniaz dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 Uchwała 6 /III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działaniaz dnia 02 stycznia 2017r.
w sprawie weryfikacji listy członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 03 lutego 2017 roku w Urzędzie Gminy w Wolanowie. Na posiedzeniu podjęto 4
uchwały:
 Uchwała 6A/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki” za okres od 01.10.2016r. do 31.12.2016r.”
 Uchwała 7/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
w sprawie przyjęcia „Planu zadań podjętych do realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” I kwartał 2017 roku
 Uchwała 8/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
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w sprawie zatwierdzenia Kart oceny wg kryteriów lokalnych Załącznik nr 4 dla działań PROW
2014-2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, Wspierania
współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim
objętym LSR do standardowej Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Poddziałania 19.2
– Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach PROW 2014 – 2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 Uchwała 9/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
w sprawie zatwierdzenia Kart oceny wg kryteriów strategicznych Załącznik nr 5 dla działań
PROW 2014-2020 Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju
lokalnego poprzez podejmowanie lub rozwijanie działalności gospodarczej, Wspierania
współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim
objętym LSR do standardowej Procedury oceny i wyboru operacji w ramach Poddziałania 19.2
– Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach PROW 2014 – 2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD.
 w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
Na posiedzeniu podjęto 9 uchwał:
 Uchwała 10/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
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 działań:
- Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
 Uchwała 11/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
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 działań:
- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+,
 Uchwała 12/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 03 lutego 2017r.
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 działań:
- Rozwój działalności gospodarczej/Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,
 Uchwała 13/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2017r. do 31.03.2017r.”
 Uchwała 14/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
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w sprawie przyjęcia Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez
podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy 01.01.2016 –
31.12.2016.
 Uchwała 15/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w dokumencie Szczegółowy opis stanowisk, w tym określenie
wymagań koniecznych i pożądanych pracowników Biura „Razem dla Radomki” Lokalnej Grupy
Działania stanowiącego Załącznik Nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Biura LGD
stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.
 Uchwała 16/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
 Uchwała 17/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie aktualizacji - przyjęcia zmian - w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
 Uchwała 18/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 11 kwietnia 2017 roku w Urzędzie Gminy w Wolanowie. Na posiedzeniu podjęto 8
uchwał:
 Uchwała 19/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działaniaz dnia 23 maja 2017
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2016 – 31.12.2016r.
 Uchwała 20/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do
31.12.2016r.”
 Uchwała 21/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
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 działań:
- Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych,
 Uchwała 22/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
w sprawie przyjęcia zmian i dokonania aktualizacji w załączniku nr 2 Harmonogramu
planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
 Uchwała 23/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
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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 działań: Aktywne
społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na
aktywizację grup defaworyzowanych
 Uchwała 24/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”
 Uchwała 25/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
w
sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
 Uchwała 26/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 23 maja 2017
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 13 czerwca 2017 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wieniawie. Na
posiedzeniu podjęto 1 uchwałę:
 Uchwała 27/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 13 czerwca 2017 r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 09 sierpnia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:
 Uchwała 28/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie ponownego zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o nazwie
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
 Uchwała 29/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 Uchwała 30/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie akceptacji aktualizacji terminu realizacji projektu „Budowa centrum Wsi Mleczków
– I etap”.
 Uchwała 31/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 sierpnia 2017 r.
w sprawie akceptacji aktualizacji terminu realizacji projektu „Wyposażenie interaktywne i
multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej” .
 w dniu 09 października 2017 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 5 uchwał:
 Uchwała 32/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 października 2017
w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2017 – 30.06.2017 r.
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 Uchwała 33/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 października 2017
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do
30.06.2017 r.
 Uchwała 34/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 października 2017
w sprawie przyjęcia dokumentu o nazwie Regulamin Premiowania Pracowników Biura Lokalnej
Grupy Działania o nazwie Razem dla Radomki.
 Uchwała 35/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 października 2017
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie Razem dla Radomki Lokalna Grupa
Działania.
 Uchwała 36/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 09 października 2017
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie Razem dla Radomki Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 20 grudnia 2017 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieniawie. Na posiedzeniu
podjęto 11 uchwał:
 Uchwała 37/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania„
Razem dla Radomki” za okres od 01.07.2017r. do 30.09.2017r.”
 Uchwała 38/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2017 do
30.09.2017 r.”
 Uchwała 39/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 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 40/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 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.
 Uchwała 41/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie aktualizacji Planu Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” oraz aktualizacji
Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2017 i 2018 rok – realizowanych przez
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
 Uchwała 42/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017r.
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
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społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,
Uchwała 43/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017r.
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:
-Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
Uchwała 44/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017r.
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:
- Inkubator przetwórstwa lokalnego,
Uchwała 45/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
Uchwała 46/III/2017Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu pn. „Promowanie Idei Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego na Obszarze Południowego Mazowsza”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie od 01.07.2017r. do 30.11.2017r.”
Uchwała 47/III/2017 Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania z dnia 20 grudnia 2017 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji projektu pn. „Budowa silnej marki produktów
tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki”, realizowanego przez Stowarzyszenie
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” w okresie od 01.07.2017r. do 30.11.2017r.

Do zadań Zarządu należy także zatwierdzanie zmian w strategicznym dokumencie LGD jakim jest
Lokalna Strategia Rozwoju. W 2017 roku Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla
Radomki” aktualizowana została trzykrotnie:
- Aneksem podpisanym w dniu 25.01.2017 roku dotyczącym zmian w Załączniku nr 5 Plan
Komunikacji.
- Aneksem zawartym w dniu 08.06.2017 roku dotyczącym zmian w tekście jednolitym umowy
ramowej.
- Aneksem zawartym w dniu 30.09.2017 roku dotyczącym zmiany adresu siedziby Biura LGD na adres:
ul. Zielona 127, 26-652 Zakrzew, oraz zmian w Załączniku nr 5 Plan Komunikacji.
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W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w 2017 roku podjął uchwały
dotyczące aktualizacji LSR:
- w dniu 03 lutego dotycząca aktualizacji Załącznika nr 4 Karta oceny wg lokalnych kryteriów, oraz
Załącznika nr 5 Karta oceny wg kryteriów strategicznych Procedury Standardowej (która stanowi
załącznik do LSR-u)
- w dniu 11 kwietnia dotycząca aktualizacji Załącznika nr 4 Karta oceny wg lokalnych kryteriów, oraz
Załącznika nr 5 Karta oceny wg kryteriów strategicznych Procedury Grantowej (która stanowi
załącznik do LSR-u)
- w dniu 23 maja dotycząca zmian i aktualizacji w Załączniku nr 2 Harmonogramu planowanych
naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
- w dniu 20 grudnia dotycząca 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. (zmiany dokonane zgodnie z Wytycznymi 6/4/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi).
- w dniu 20 grudnia dotycząca zmian i aktualizacji w Załączniku nr 2 Harmonogramu planowanych
naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność.
- w dniu 20 grudnia dotycząca aktualizacji Planu Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” oraz
aktualizacji Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2017 i 2018 rok – realizowanych przez
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.

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 20142020, 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 Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” pełnią swoje
funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Posiedzenia Rady odbywały się w środowiskach wiejskich – remizy OSP, Gminne Centra Kultury,
Biblioteki, Urzędy Gmin - dzięki gościnności ich Gospodarzy.
W okresie od 01.01.2017 do 31.12.2017 skład Rady ulegał dwukrotnie zmianie:
- na posiedzeniu w dniu 13.06.2017 Walne Zebranie Członków przyjęło rezygnację z członkostwa w
Radzie LGD „Razem dla Radomki” 2 osób i przyjęło w poczet członków Rady 1 osobę,
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- na posiedzeniu w dniu 09.08.2017 Walne Zebranie Członków przyjęło w poczet członków Rady LGD
„Razem dla Radomki” 1 osobę.
Tabela: Skład Rady LGD „Razem dla Radomki” na dzień 31.12.2017 r.

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Reprezentowany sektor

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Sławomir Białkowski

Przewodniczący

publiczny

Tadeusz Tomasik

Wiceprzewodniczący

publiczny

Dariusz Wołczyński

Sekretarz

publiczny

Adam Gibała

Członek

publiczny

Krzysztof Sobczak

Członek

publiczny

Kamil Dziewierz

Członek

publiczny

Agnieszka Czubak

Członek

społeczny

Ryszard Dzik

Członek

społeczny

Andrzej Furmańczyk

Członek

gospodarczy

Mariusz Jakubczyk

Członek

gospodarczy

Wojciech Pysiak

Członek

gospodarczy

Ewa Rogulska

Członek

społeczny

Anna Włodarczyk

Członek

społeczny

Małgorzata Hadas

Członek

społeczny

W 2017 roku odbyło się 8 spotkań Rady LGD „Razem dla Radomki”.
Tabela: Wykaz posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” wraz z danymi dotyczącymi frekwencji.

Lp.

Terminy posiedzeń w 2017 roku

Liczba obecnych Członków
Rady

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

19 stycznia

10

20 kwietnia

12

18 maja

9

12 lipca

7 z 13

09 sierpnia

7 z 13

13 września

9

25 października

12

23 listopada

7

Tematyka posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” w 2017 roku:
 w dniu 19 stycznia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
 Podjęcie uchwały dot. zmian w Regulaminie Rady,
 Omówienie protestu złożonego w dniu 11.01.2017 przez Pana Pawła Kępczyńskiego
dot. wniosku pt. „Uzupełnienie oferty turystycznej ośrodka Pałac Domaniowski”, złożony w
ramach konkursu nr 3/2016 Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju
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Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania:Rozwój działalności gospodarczej/rozwój
istniejącego przedsiębiorstwa, prowadzonego przez LGD w dniach 21.11.2016 – 07.12.2016r.,
 Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku.
 w dniu 20 kwietnia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury 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:
- Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych, ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 09.03.2017-23.03.2017, konkurs nr 01/2017.
 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:
- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+, ogłoszony przez
Biuro LGD w dniach 09.03.2017 - 27.03.2017, konkurs nr 2/2017.
 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 działalności gospodarczej/rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, ogłoszony przez
Biuro LGD w dniach 09.03.2017 - 28.03.2017, konkurs 3/2017.
 w dniu 18 maja 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
 Przedstawienie informacji nt. Wytycznych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 3/1/2017 w
zakresie niektórych zasad dokonywania wyboru operacji przez lokalne grupy działania.
 Omówienie protestów złożonych 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, dla działania:
-Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, prowadzonego przez LGD
w dniach 09.03.2017 – 27.03.2017 r. konkurs 02/2017
-Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, prowadzonego przez LGD w dniach 09.03.2017 –
28.03.2017 r. konkurs nr 03/2017.
 Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku.
 w dniu 12 lipca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Wolanowie.
 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:
- Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych, ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 26.06.2017 – 10.07.2017
r. konkurs nr 04/2017.
 w dniu 09 sierpnia 2017 roku wGminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
 Rozpatrzenie pism Wójta Gminy Zakrzew w sprawie aktualizacji terminu realizacji projektu:
- Budowa centrum wsi Mleczków – I etap,
- Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej.
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 w dniu 13 września 2017 roku wUrzędzie Gminy w Wieniawie.
 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:
- Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające
na aktywizację grup defaworyzowanych, ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 18.08.2017 –
06.09.2017 r. konkurs nr 05/2017/G.
 Rozpatrzenie pism:
- Firmy Flexa Grzegorz Pałosz Zakład Produkcyjny 26-400 Przysucha, Hucisko 1 dot.
przesunięcia terminu rozliczenia pierwszej transzy z 30.IX.2017 na 31.XII. 2017 r.. dla projektu:
Zwiększenie zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa FLEXA Grzegorz Pałosz
- Pana Bartosza Bińkowskiego, Janiszew 104A, 26-652 Zakrzew dot. przesunięcia terminu
płatności drugiej transzy z 1. XI. 2017 na 01.XII.2017 dla projektu: Produkcja lakierowanych
listew przyściennych oraz elementów dekoracyjnych z tworzyw sztucznych MDF i drewna.
- Pana Tomasz Bińkowskiego, Janiszew 104A, 26-652 Zakrzew dot. przesunięcia terminu
płatności drugiej transzy z 1. XI. 2017 na 01.XII.2017 dla projektu: Produkcja mebli z tworzyw
drewnopochodnych i litego drewna.
 w dniu 25 października 2017 roku w Domu Kultury w Przysusze.
 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:
- Promocja i rozwój obszarów wiejskich ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 21.09.2017 –
12.10.2017 r. konkurs nr 06/2017/G,
 Rozpatrzenie pism złożonych do LGD Razem dla Radomki przez Wnioskodawców naborów
1/IP/PROW/2016, 02/2016, 02/2017, 03/2016 dla
- Gmina Przysucha zmiana planowanego terminu realizacji operacji „Modernizacja świetlicy
wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na działce Nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości
Janów.”
- Gmina Wolanów dokonanie aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji „Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie.”
- Gmina Wolanów dokonanie aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego operacji „Budowa
boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach.”
- Jakub Kapturski zmiana terminu rozliczenia płatności pierwszej transzy operacji „Utworzenie
firmy budowlanej „Przedsiębiorstwo budowlane EL-BUD II” Jakub Kapturski”
- Jędrzej Jakubowski-Bartula zmiana terminu rozliczenia płatności drugiej transzy operacji
„Stworzenie portalu turystycznego łączącego cechy przewodnika, poradnika, bloga i
wideobloga wraz z zakupem niezbędnego sprzętu filmowego i fotograficznego.”
- Paweł Kępczyński zmiana terminu rozliczenia płatności końcowej operacji . „Uzupełnienie
oferty turystycznej ośrodka Pałac Domaniowski”
- Piotr Piasta zmiany terminu rozliczenia płatności pierwszej i drugiej transzy operacji „RYTUAŁFILM – studio filmowo – multimedialne.”
- Piotr Zagóra zmiana terminu rozliczenia płatności drugiej transzy operacji „Utworzenie lokalu
gastronomicznego w Przysusze”.
- Natalia Lech aktualizacja zestawienia rzeczowo-finansowego operacji „Utworzenie kancelarii
adwokackiej w gminie Jedlińsk”.
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- Bartosz Bińkowski zmiana terminu rozliczenia płatności drugiej transzy operacji ,,Produkcja
lakierowanych listew przyściennych i przysufitowych oraz elementów dekoracyjnych z tworzyw
sztucznych MDF i drewna".
- Tomasz Bińkowski zmiana terminu rozliczenia płatności drugiej transzy operacji ,,Produkcja
mebli z tworzyw drewnopochodnych i litego drewna".
 w dniu 23 listopada 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji, Edukacji i Kultury w Zakrzewie.
 Omówienie protestu złożonego w dniu 13.11.2017 przez Młodzieżową Akademię Piłki
Siatkowej w Przysusze dot. wniosku pt. „Finały Mistrzostw Polski Mężczyzn i Kobiet – Beach
Ball Przysucha 2018, złożonego w ramach konkursu nr 6/2017 Poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w
ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, dla działania: Promocja I rozwój
obszarów wiejskich, prowadzonego przez LGD w dniach 21.09.2017 – 12.10.2017 r.,
 Przeprowadzenie ponownej oceny wniosku.

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. W 2017 r. skład Komisji Rewizyjnej
Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" nie uległ zmianie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”
pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywały się w środowiskach wiejskich, dzięki gościnności
Gospodarzy Gmin.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Tabela: Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” na dzień 31.12.2017 r.

Lp.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz Walczak

Przewodniczący

Danuta Żuchowska

Wiceprzewodnicząca

Krystyna Bielawska

Członek

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na
kwartał. W 2017 roku odbyły się 4 posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na których przyjęto i zatwierdzono
sprawozdania finansowe i merytoryczne. W całości przyjęte wraz z udzieleniem absolutorium za 2016
rok, oraz częściowe za I półrocze i IV kwartał 2017 roku.
Tabela: Wykaz posiedzeń Zarządu LGD „Razem dla Radomki” z danymi dotyczącymi liczby podjętych uchwał
Lp. Termin
Liczba podjętych
posiedzenia
w uchwał
2017 roku
04 maja
1
1.
12 czerwca
3
2.
26
września
1
3.
27
października
1
4.
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 w dniu 04 maja 2017
 przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia Razem dla Radomki za
okres 01.01.2017 – 31.03.2017.
 W dniu 12 czerwca 2017
 podjęto uchwałę dot. przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu za 2016
r., sprawozdania finansowego Zarządu za 2016 r., oraz sprawozdania z
działalności Komisji
Rewizyjnej za 2016 r, wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 W dniu 26 września2017
 Przedstawiono i przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Razem dla Radomki za
okres 01.01.2017r. - 30.06.2017r..
 W dniu 27 października 2017
 Przyjęto sprawozdanie finansowe z działalności Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 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.

2.6. Szkolenia członków Rady, członków Stowarzyszenia i pracowników Stowarzyszenia
"Razem dla Radomki "

Nazwa wskaźnika

Rodzaj wskaźnika

Jednostka miary

Realizacja (w jednostce miary)

Liczba osobodni szkoleń dla
pracowników i organów LGD

Produkt

Osobodzień

23

Produkt

Sztuka

14 spotkań
(6 spotkań informacyjnych, 3 szkolenia,
organizacja 5 wydarzeń artystycznych)

Produkt

Sztuka

2

Rezultat

Sztuka

Liczba spotkań / wydarzeń
adresowanych do
mieszkańców
Liczba konferencji / targów /
prezentacji (odbywających
się poza terenem LGD) z
udziałem przedstawicieli
LGD
Liczba odwiedzin strony
internetowej LGD
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 Szkolenia dla członków Rady "Razem dla Radomki", członków Stowarzyszenia "Razem dla
Radomki"
W terminie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. zostały zrealizowane trzy szkolenia dla organów
decyzyjnych, przedstawicieli Zarządu i Członków LGD. W wyniku zrealizowanych szkoleń, każdy
członek Rady LGD został przeszkolony w zakresie tematycznym wskazanym w planie szkoleń.
Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie z Załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju Planem Szkoleń.
 Wykaz odbytych szkoleń przez członków Rady "Razem dla Radomki" w 2017 roku:
Szkolenia dla członków Stowarzyszenia "Razem dla Radomki":
12.12.2017 r. Szkolenie. Monitoring oraz ewaluacja – elementami kontroli prawidłowej realizacji LSR,
Przysucha, 11 osób
Szkolenia tematyczne dla przedstawicieli LGD (w tym również członków organów decyzyjnych LGD) ,
prezentacja dobrych praktyk:
1. 28.03.2017 r - Dwikozy, z zakresu Tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego. Prezentacja
dobrych praktyk.
2. 30.06.2017 r. - 02.07.2017 r. , Wisła Czarne – Szkolenie: Wdrażanie LSR 2016-2023 połączone z
prezentacją dobrych praktyk i współpracy pomiędzy LGD. Lista uczestników 11 osób
 Szkolenia pracowników LGD "Razem dla Radomki"
W terminie 01.01.2017 r. - 31.12.2017 r. pracownicy Biura LGD "Razem dla Radomki" uczestniczyli
w ośmiu inicjatywach szkoleniowych. Realizacja zadania została przeprowadzona zgodnie
z Załącznikiem do Lokalnej Strategii Rozwoju - Planem Szkoleń. Szkolenia przyczyniły się do
podniesienia kompetencje pracowników LGD w zakresie prowadzenia doradztwa, opracowywania
wniosków, w zakresie aktywizacji i rozwoju społeczeństwa lokalnego w ramach LSR.
Pracownicy uzyskali wiedzę również w zakresie zasad przetwarzania danych osobowych oraz
największych ryzyk prawnych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. W dniu 29 maja
2017 r. w szkoleniu uczestniczyło 4 pracowników Biura LGD oraz jeden pracownik został przeszkolony
w zakresie ochrony danych osobowych oraz wymagań systemu bezpieczeństwa w dniu 1 czerwca
2017 r.
Podczas szkoleń organizowanych przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego uzyskana została
wiedza, w zakresie wdrażania i rozliczania operacji w ramach poddziałań 19.4 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji” oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty
inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. Przedstawiony został także zakres zmiany ustawy o
zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności w perspektywie finansowej 2014-2020,
zmiany Rozporządzenia MRiRW w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju
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lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-202 Szkolenia miały na celu
przekazanie również wiedzy w zakresie przygotowywania projektu współpracy, kontroli, rozliczanie
operacji w ramach poddziałania 19.2, prezentacji stanu wdrażania i alokacji środków PROW
Efektem uczestnictwa w szkoleniu pt. "Monitoring i ewaluacja LSR - aspekty praktyczne w kontekście
obowiązujących wytycznych" było wyposażenie pracowników biura LGD w wiedzę oraz umiejętności
niezbędne do prowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji LSR oraz zarządzania tym procesem
w przypadku zlecenia ewaluacji podmiotowi zewnętrznemu

 Wykaz odbytych szkoleń przez pracowników LGD "Razem dla Radomki" w 2017 r.
Szkolenia z zakresu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, RLKS, zadania LGD i realizacja LSR
realizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego
1. 28.04.2017 r. godz. 09.00-16.00, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie,
Szkolenie z zakresu: wdrażania i rozliczania operacji w ramach poddziałań 19.4 „Wsparcie na rzecz
kosztów bieżących i aktywizacji” oraz 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w zakresie operacji realizowanych przez podmioty
inne niż LGD oraz operacji własnych LGD. Udział: Arkadiusz Ostrowski, Małgorzata Kopycka, Anna
Ratyńska
2. 27.06.2017 r. godz. 10.00-16.00, Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie,
Szkolenie poświęcone omówieniu zakresu projektu współpracy, kontroli, rozliczanie operacji w
ramach poddziałania 19.2, prezentacji stanu wdrażania i alokacji środków PROW. Udział: Cezary
Nowek, Arkadiusz Ostrowski.
3. 28.12.2017 r. Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie, Szkolenie organizowane
przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego z zakresu: stanu wdrażania i alokacja
środków na wdrożenie inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 w województwie mazowieckim, postępy
w rozliczaniu operacji w ramach inicjatywy LEADER na lata 2014-2020 w województwie
mazowieckim.. Udział: Cezary Nowek, Arkadiusz Ostrowski.
Szkolenia w zakresie PROW2014-2020 oraz w innej szkolenia tematyce związane z RLKS realizowane
przez pozostałe podmioty zewnętrzne:
1. 10-11.01.2017 r., Radom, Szkolenie - Podniesienie kompetencji w zakresie oceny formalnej
wniosków. Udział 2 osoby: Arkadiusz Ostrowski, Małgorzata Kopycka.
2. 28.02.2017 r., Łajski, Ustawa o ochronie danych osobowych – wdrożenie polityki bezpieczeństwa w
LGD. Udział Małgorzata Kopycka, Arkadiusz Ostrowski
3. 01-04.03.2017 r. Radom, Szkolenia zakresu zarządzania projektami i zarządzania czasem
realizowane w ramach projektu Szkolenia dla Mazowszan. Udział: Małgorzata Kopycka.
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4. 22-23.03.2017 r. Radom, Szkolenia zakresu zarządzania projektami i zarządzania czasem
realizowane w ramach projektu Szkolenia dla Mazowszan. Udział: Małgorzata Kopycka.
5. 8-9.05.2017 r. Nałęczów, Szkolenie w zakresie nabycia kompetencji z monitorowania i ewaluacji
LSR. Udział 2 osoby: Arkadiusz Ostrowski, Małgorzata Kopycka.

Rozdział 3. Realizacja Planu komunikacji.
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. Poprzez realizację założeń w w/w dokumencie
przyczyniamy się do stworzenia odpowiednich procesów, które pozwalają na kształtowanie
skutecznych komunikatów dwustronnych (nadawca-odbiorca-nadwaca) pomiędzy LGD – a odbiorami
(społecznością lokalną) do których zaliczymy m.in. przedsiębiorców, rolników, organizacje
pozarządowe, instytucje (samorządowe, kultury, oświatowe, pomocy społecznej, sportowe),
przedstawicieli mediów, turystów czy też innych jednostek, a przede wszystkim wszystkie osoby
fizyczne - mieszkańców obszaru objętego działaniami LGD. Istotnym aspektem w realizowanym przez
nas procesie jest skierowanie działań w procesie przekazywania komunikatów na obszarze gmin
tworzących LGD, jak i poza nim - albowiem stamtąd pochodzą turyści, inwestorzy oraz inne jednostki,
który niosą kapitał niezbędny do rozwoju w/w obszaru.
Proces kształtowania i przekazywania komunikatów jest zadaniem długofalowym,
uwzględniającym mniej obecne, a bardziej przyszłe trendy. Określone przez nas działania
dostosowane są do zachodzących zmian, dobierania coraz skuteczniejszych narzędzi. Dynamika
rozwoju każdego produktu – a takim jest również LSR wymaga przeprowadzenia szerokiego
i nowatorskiego sposobu działań promocyjnych, informacyjnych w zakresie procesu komunikacji.
3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych
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Nazwa działania

Zrealizowane narzędzie komunikacji

Osiągnięte wskaźniki

Uwagi

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)
Organizacja konferencji: Lokalna Strategia
Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 20162023.

6 wydarzeń:
- 2 wydarzenia o charakterze
ponadregionalnym
–
Targi
Agrotravel Kielce, Targi Natura
Food – Łódź
4 wydarzenia na terenie LSR:
Turniej Sołectw w Jedlińsku, Dni
Kolbergowskie w Przysusze,
Jarmark Ludowy w Bierwcach,
Andrzejki Folkowe we Wrzosie,

Zaplanowany
wskaźnik:
a) Liczba
spotkań w
których
prowadzony
będzie punkt
informacyjny
LGD/ Stoisko
wystawiennicze
- min. 3
wydarzeń.

Organizacja 1 konferencji:
13.06.2017 r. Wieniawa
Liczba uczestników: 40 osób.

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, Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz
Wolanowa, Zakrzew.

Publikacja 16 artykułów nt.
inicjatyw realizowanych
na
temat inicjatyw LGD „Razem dla
Radomki”

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja
min. – min. 6 spotkań, podczas których zostaną
przekazane informację na temat wdrażania nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Organizacja 6 spotkań w
terminie:
09.02.2017 r. - Jedlińsk
13.02.2017 r. - Zakrzew
08.03.2017 r. - Słowików
15.03.2017 r. - Wieniawa
17.08.2017 r. - Wolanów,
20.09.2017 r. - Jedlińsk
Liczba uczestników spotkań - 80
osób.

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na

Organizacja szkoleń - warsztatów. Warsztaty z
zakresu przygotowania wniosków w ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Organizacja
3
spotkań
(warsztatów) szkoleniowych w
terminie:
21.03.2017 r. - Słowików

Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
organizowanych
spotkań –
konferencji – 1
szt.
b) liczba
uczestników
spotkania – 40
osób.
Zaplanowany
wskaźnik:
Publikacja min 3
informacji w
prasie
lokalnej/regiona
lnej
Zaplanowane
wskaźniki:
a) Liczba
zorganizowanyc
h spotkań
informacyjnych minimum 6
b) Liczba
uczestników:
liczba osób
uczestniczących
w spotkaniach
informacyjnych min. 80 osób
Zaplanowane
wskaźniki:
a) liczba
zorganizowanyc

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023
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lata 2016-2023

kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

29.08.2017 r. - Przysucha
03.10.2017 r. - Zakrzew
Liczba uczestników 31 osób

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
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.szkoleniaelarning.eu,

Opracowanie i wydanie
numerów Biuletynu LGD

Ogłoszenia na 6 stronach
internetowych LGD , oraz na 6
stronach
należących
do
partnerów – gmin z terenu LGD

Zaplanowany
wskaźnik:
Liczba narzędzi
internetowych
służących do
informowania i
promowania
LGD i obszaru
LSR - min 6 szt.

Realizacja kampanii mailingowej / newslatter.
(wysyłka do posiadanej przez LGD bazy mailowej
informacji
o
bieżących
działaniach,
aktualnościach, naborach itp..)

Liczba narzędzi – 1 sztuka

Zaplanowany
wskaźnik:
a) Liczba
narzędzi
internetowych
służących do
informowania i
promowania

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
Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023
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10

h spotkań:
minimum 2
b) Liczba
uczestników –
minimum 30
osób
Zaplanowane
wskaźniki:
a) Opracowanie
i publikacja min
10
numerów
Biuletynu
Informacyjnego
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Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

Organizacja i współorganizacja wydarzeń
promocyjnych – imprez kulturalno – społecznych
(Jarmark Ludowy w Bierwcach, Andrzejki Folkowe
we Wrzosie, Dni Kolbergowskie w Przysusze,
Festiwal im. Stanisława Stępniaka, Wiejski Klub
Tańca - Piknik Wakacyjny w Janikowie) , promocja
działań LSR itp..

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

Social
media
–
realizacja
kampanii
informacyjnych
za
pomocą
mediów
społecznościowych .
Aktywne prowadzenie
kanału na portalu Facebook Stowarzyszenia
Razem
dla
Radomki
(
www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki/)
oraz
na
kanale
Youtube.com
(https://www.youtube.com/user/RazemDlaRado
mki)

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
Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
, rozwojowych
skierowanych
do społeczności
lokalnych,

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
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Organizacja 5 wydarzeń
- Przysucha, 04.06.2017 r., Dni
Kolbergowskie,
- Janików, 25.06.2017 r., Wiejski
Klub Tańca, Piknik Wakacyjny w
Janikowie
- Wieniawa, 16.08.2017 r., XI
Spotkania z Folklorem im.
Stanisława Stępniaka
- Bierwce, 10.09.2017 r. Jarmark
Ludowy w Bierwcach
- 3. Wrzos, 25.11.2017 r.
Andrzejki Folkowe we Wrzosie
Liczba narzędzi: 3
- facebook profil główny Razem
dla Radomki,
- facebook Papryka Przytycka
- kanał youtube Razem dla
Radomki

Zorganizowano 1 konkurs, w
którym
udział
wzięło
9
podmiotów.
Przekazano
6
wyróżnień.

LGD i obszaru
LSR - 1 szt.
Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
organizowanych
wydarzeń
kulturalnych – 5
szt.

Zaplanowany
wskaźnik:
: Liczba narzędzi
internetowych
służących do
informowania i
promowania
LGD i obszaru
LSR - 1 szt.

Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
przeprowadzony
ch konkursów 1 sztuka
b)
liczba laureatów
konkursów -
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- Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
skierowanych
do
przedsiębiorców
, rolników, grup
producenckich,
promocja
turystyki
kulinarnej i
produktów
tradycyjnych
Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

min.
5podmiotów

Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o
charakterze
ponadregionalnym:
Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki Agrotravel w Kielcach (kwiecień),
Targi Natura Food w Łodzi (październik)

Udział
LGD
w
dwóch
wydarzeniach:
7-8 kwietnia 2017 r. - Kielce,
Targi Turystyki Wiejskiej i
Agroturystyki
Agrotravel
w
Kielcach
13-15 października 2017 r. Łódź, Targi Natura Food w Łodzi
Liczba przedstawicieli LGD: 6
osób

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

Bieżące administrowanie mobilnymi aplikacjami
na smarfony – stanowiącej wirtualny i
multimedialny przewodnik po terenie LGD. Jest to
aplikacja,
która
umożliwia
poznanie
najciekawszych atrakcji turystycznych, ustalenie
wybranych tras, poznanie działań LGD i informacji
wraz z aktualnościami. Dostępna na stronie :
https://play.google.com/store/apps/details?id=co
m.byteimagination.radomka

Realizacja działania za pomocą
jednej aplikacji mobilnej

Kampania
informacyjna nt.
głównych
założeń LSR na
lata 2016-2023

Realizacja
dodruku
map
informacyjnokrajoznawczych w ilości 1000 szt., prezentujących
walory turystyczne, historyczne LGD Razem dla
Radomki"

Realizacja wydruku 1000 sztuk
map- 1 sztuka opracowania

Kampania
informacyjna nt.
działań

Realizacja kampanii informacyjnej o produkcie
tradycyjnym „Papryka Przytycka” poprzez
realizację działań informacyjno-promocyjnych,

Stowarzyszenie LGD Razem dla
Radomki - prowadzi kampanie
informacyjną
na
stronie
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Zaplanowany
wskaźnik:
a) Liczba osób
uczestniczących
w wydarzeniach
ponadlokalnych
promujących
obszar - min 3
osób.
b) Liczba
wydarzeń
ponadlokalnych,
w których
uczestniczą
przedstawiciele
LGD - 2
wydarzenia.
Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
narzędzi
internetowych
służących do
informowania i
promowania
LGD i obszaru
LSR - 1 szt.
Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
opracowań dot.
działań LGD i
obszaru LSR - 1
szt.
Zaplanowany
wskaźnik:
a) Liczba
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aktywizacyjnych
, rozwojowych
skierowanych
do społeczności
lokalnych,
- Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
skierowanych
do
przedsiębiorców
, rolników, grup
producenckich,
promocja
turystyki
kulinarnej i
produktów
tradycyjnych
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
Uzyskanie
informacji
zwrotnej nt.
oceny jakości
pomocy
świadczonej
przez LGD pod
kontem
konieczności
przeprowadzeni
a ewentualnych

organizacje
szkoleń
oraz
przygotowanie
dokumentacji do uzyskania certyfikatu unijnego w
ramach Chronionego Oznaczenia Geograficznego.

www.paprykaprzytycka.eu, oraz
prowadzi
portal
społecznościowy
https://www.facebook.com/Pap
rykaPrzytycka/

opracowań dot.
działań LGD i
obszaru LSR - 1
sztuka.

Realizacja kampanii za pomocą
2 stron internetowych.

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 elearningową
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
wskaźnik:
a) Liczba
przeprowadzony
ch szkoleń e –
learningowych –
3 szkolenie

Ankiety i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet –
elektroniczne dostępne na stronie internetowej,
oraz ankiety wysyłane mailowo, pozostawiane po
konsultacjach doradztwie, przekazywane na
spotkaniach)

Ankieta/ sonda internetowa ma
na celu weryfikację realizacji
przez Stowarzyszenie "Razem
dla Radomki" działań związanych
z wdrażaniem LSR, weryfikacje
stopnia sprawności realizacji
procesu
komunikacji,
przekazywania
informacji,
sposobu
prowadzenia
doradztwa, a także sprawdzenia
potrzeb
i
oczekiwań

Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
uzyskanych
ankiet - min 10
sztuk
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korekt w
zakresie

Uzyskanie
informacji
zwrotnej nt.
oceny jakości
pomocy
świadczonej
przez LGD pod
kontem
konieczności
przeprowadzeni
a ewentualnych
korekt w
zakresie

Badania satysfakcji z usług korzystania z Biura
LGD „Razem dla Radomki”

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

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
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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 15 sztuk ankiet w
wersji elektronicznej, dostępnej
w Internecie.
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
konsultacji,
oceny
przeprowadzonego
doradztwa.
Zgodnie
z
przeprowadzoną
weryfikacją
Badań Satysfakcji za 2017 rok,
zostały one ocenione bardzo
dobrze, uzyskując w skali od 1 do
5 pkt, ocenę ponad 4,85
punktów, co świadczy że
realizacja
działań
we
wspomnianym zakresie jest
prowadzona bardzo efektywnie.
LGD w 2017 roku udzieliła 241
konsultacji

a) liczba
uzyskanych
odpowiedzi w
prowadzonych
badaniach
satysfakcji - min.
15 sztuk

Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
podmiotów
którym
udzielono
doradztwa - min
60 podmiotów
b) liczba osób
które otrzymały
wsparcie po
uprzednim
udzieleniu
indywidualnego
doradztwa w
zakresie
ubiegania się o
wsparcie na
realizację LSR
świadczonego w
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produktów
tradycyjnych

Uzyskanie
informacji
zwrotnej nt.
oceny jakości
pomocy
świadczonej
przez LGD pod
kontem
konieczności
przeprowadzeni
a 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

biurze LGD - min
10
osób/podmiotó
w
Zaplanowany
wskaźnik:
a) liczba
wprowadzonych
działań
naprawczych - 1
narzędzie (w
przypadku
wystąpienia
konieczności)

3.3 Pozostałe działania aktywizacyjne podjęte przez LGD "Razem dla Radomki" w 2017
roku.
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się aktywnie realizować misię związaną z rozwojem
społeczności lokalnej, podejmując kolejne wyzwania poprzez realizację nowych inicjatyw, które
otrzymują dofinansowania w ramach konkursów ogłaszanych przez podmioty zewnętrzne, do których
Biuro LGD „Razem dla Radomki” przygotowuje wnioski konkursowe. W 2017 roku LGD „Razem dla
Radomki” realizowało 4 dodatkowe projekty, które otrzymały wsparcie w konkursach grantowych:
1. Rok 2017 to realizacja projektu wygranego w ramach konkursu Programu Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich pn. „Akademia Skutecznych Menadżerów Społecznych” mający na celu: aktywizację
społeczeństwa, mieszkańców obszarów wiejskich, org. pozarządowych z terenu powiatu radomskiego
i przysuskiego. W szczególności dotyczyć będzie działań mających na celu budowę silnego sektora
org. pozarządowych, wzmocnienie ich kompetencji i potencjału, pozwalających im na realizację
samodzielnych inicjatyw, rozwijających społeczności wiejskie i miejsko-wiejskie, do których
skierowana zostanie pomoc w formie m.in. szkoleń, doradztwa, wsparcia inicjatyw lokalnych. Projekt
o wartości 63526.65 zł zaktywizował 167 osoby i podniósł kwalifikacje 14 organizacji pozarządowych.
W ramach realizowanego projektu osiągnięto następujące rezultaty mierzalne projektu:
rezultaty mierzalne:
a) przeszkolenie w projekcie minimum 100 osób, które zdobędą nową wiedzę i kwalifikację (grupa
167 osób)
b) realizacja usług doradczych dla organizacji pozarządowych - 60 godzin,
c) pobudzenie realizacji oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich - realizacja 6 Lokalnych Inicjatyw
Społecznych
d) Organizacja kawiarenek obywatelskich - 6 spotkań,
e) Utworzenie mobilnego punktu doradczego dla NGO
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f) Opracowanie publikacji on-line w ramach dobrych praktyk, prezentującą aktywne organizacje
pozarządowe w z terenu powiatu radomskiego i przysuskiego - 1 publikacja, prezentacja 27
organizacji
g) Realizacja i przeprowadzenie innowacyjnych szkoleń elerningowych - 6 modułów szkoleniowych na
stronie www.elearning-szkolenia.eu
h) Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności osób w zakresie: PR i Promocja NGO. Reklama społeczna,
Tworzenie partnerstw i współpraca z komercyjnymi partnerami i administracją publiczną,
Pozyskiwanie środków finansowych na działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach
wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i unijne).Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu,
Ekonomia społeczna – szansą na rozwój organizacji pozarządowych przez 101 osób.
i) Zdobycie kluczowych umiejętności w zakresie stania się menadżerem społecznym przez 16 osób
j) organizacja 1 wyjazdu studyjnego i udział w nim 41 osób
k) udział konferencji podsumowującej projekt i udział w niej 42 osób
l) przeszkolenie 12 osób - przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego w aspekcie nawiązania
współpracy i możliwości realizacji działań wsparcia dla NGO
m) przeprowadzenie 6 spotkań - debat w ramach kawiarenek obywatelskich.
n) przeszkolenie 38 osób w ramach działań Akademia NGO
2. Kolejna inicjatywa „Aktywne NGOsy i skuteczni liderzy na rzecz rozwoju społeczności lokalnych”
otrzymała wsparcie w ramach zadania ogłoszonego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego dla
zadania związanego z wzmacnianiem potencjału mazowieckich organizacji pozarządowych, oraz
budowaniu postaw aktywności obywatelskiej. Wartość projektu to 27360,46 zł.
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
a) przeszkolenie w projekcie grupy 142 (63 osoby – szkolenia e-learningowe, 66 osób uczestniczyło
w cyklu spotkań Aktywni Menagerowie NGO, 13 osób uczestniczyło szkoleniach Wspieranie
Inicjatyw Obywatelskich i organizacji pozarządowych w JST), który zdobyły nową wiedzę i
kwalifikację – dzięki udziałowi w zadaniach – szkolenia elearningowe, szkolenia stacjonarne
Aktywni Managerowie NGO, Szkolenia z zakresu zdobycia kompetencji przez przedstawicieli
samorządów)
b)przeszkolenie grupy 139 uczniów i opiekunów w ramach Szkolnych Klubów Wolontariackich
c) pobudzenie realizacji oddolnych inicjatyw na obszarach wiejskich - realizacja 3 Lokalnych
Inicjatyw Społecznych, w tym inicjatyw związanych z promocją wolontariatu, z których każda
inicjatywa otrzymała wsparcie w wysokości 1500,00 zł.
d) organizacja Akademii Skutecznych Menadżerów NGO proponującej cykl szkoleń w zakresie:
Pozyskiwanie funduszy na rozwój społeczności lokalnych, Wolontariat w NGO, Skuteczne NGO,
Nowe media jako podstawowe narzędzie komunikacji NGO, Finanse w organizacji pozarządowej) –
5 spotkań szkoleniowych
e) organizacja szkoleń w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku: Szkoleniewspieranie inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych w JST. kawiarenki obywatelskie. w
zakresie:
Procedury
i
standardy
realizacji
zadań/usług
przez
ngo w zakresie form niefinansowych i finansowych, Procedury świadczenia usług
doradczych i szkoleniowych dla NGO i inicjatyw obywatelskich, Organizacje Pozarządowe. Podstawy
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prawne funkcjonowania, Księgowość Rozliczanie organizacji pozarządowych,. Organizacja 5
spotkań.
f) Organizacja kawiarenek obywatelskich - 4 spotkania w których uczestniczyło 60 osób.
g) Realizacja i przeprowadzenie innowacyjnych szkoleń elerningowych - 5 modułów szkoleniowych,
udostępnionych
na
platformie www.elearning-szkolenia.eu
h) Zdobycie nowej wiedzy i umiejętności osób w zakresie: Pozyskiwanie środków finansowych na
działanie i rozwój organizacji pozarządowych na obszarach wiejskich (środki zewnętrzne, publiczne i
unijne), Zasady i przepisy dot. organizacji wolontariatu, przez 66 osób – uczestników szkoleń
wolontariackich,
i) realizacja 1 spotkania w zakresie Pikniku Organizacji Pozarządowych
j) realizacja 1 wyjazdu w ramach dobrych praktyk, mającego na celu poznanie instytucji/org.
pozarządowych będących liderami w swoich regionach
k) przeszkolenie grupy 13 osób, w zakresie zdobycia kwalifikacji współpracy jednostek samorządu
terytorialnego z III sektorem
3. Projekt: Promowanie idei sieci Dziedzictwa Kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza,
finansowany w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wysokość wsparcia
7 000,00 zł
W ramach projektu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” podjęło
kompleksowe zadania związane z rozwojem, oraz promocją polskiej żywności regionalnej, co wpływa
na nasze dziedzictwo kulinarne, które powoli zaczyna być traktowane na równi z dziedzictwem
historycznym czy kulturalnym.
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
a) zbudowanie silnej marki produktów tradycyjnych, regionalnych i produktów zarejestrowanych w
Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza poprzez wybór min. 6 podmiotów do uczestnictwa w Sieci
Dziedzictwa Kulinarnego. Weryfikacja osiągniętych założeń – złożone wnioski do Sieci Dziedzictwa
Kulinarnego Mazowsza przez 6 lokalnych podmiotów.
b) wzrost wiedzy wśród konsumentów nt. dziedzictwa kulinarnego regionu Południowego Mazowsza
- Przeprowadzenie prezentacji dotyczącej wiedzy oraz możliwości jakie daje nam produkcja zdrowej
żywności oraz jej wpis na Listę Produktów Tradycyjnych prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i
Rozwoju Wsi oraz Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsza. Weryfikacja osiągniętych założeń – listy
obecności, dokumentacja fotograficzna.
c) wzrost wiedzy nt. lokalnych produktów kulinarnych, a w szczególności produktów z terenu LGD
Razem dla Radomki, poprzez organizację 1 konkursu kulinarnego związanego z produktami
tradycyjnymi i lokalnymi. Weryfikacja osiągniętych założeń – listy obecności, dokumentacja
fotograficzna, protokoły odbioru nagród.
d) wzrost potencjału dziedzictwa kulinarnego na obszarze Południowego Mazowsza poprzez
uruchomienie modułu Szlaku Kulinarnego prezentującego produkty i producentów na obszarze
Południowego Mazowsza na aplikacji mobilnej na smartfony. Weryfikacja osiągniętych założeń wydruk szlaku dostępnego na aplikacji mobilnej.

30

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

e) aktywizacja i rozwój przedsiębiorców i rolników, chcących podjąć działania w zakresie rozwoju i
produkcji zdrowej żywności poprzez zorganizowanie 1 szkolenia nt. Sprzedaż bezpośrednia,
marginalna, lokalna i ograniczona, oraz aktywizacja i rozwój przedsiębiorców i rolników, chcących
podjąć działania w zakresie rozwoju i produkcji zdrowej żywności. Weryfikacja osiągniętych założeń –
listy obecności, dokumentacja fotograficzna.
4. Projekt: Budowa silnej marki produktów tradycyjnych i dziedzictwa kulinarnego Doliny Radomki
finansowany w ramach środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Wysokość wsparcia
7 000,00 zł
Nadrzędnym celem przedstawionego projektu była budowa silnej marki produktów tradycyjnych i
producentów z terenu działania LGD „Razem dla Radomki” tj. obszaru Południowego Mazowsza, a w
tym upowszechnienie produktów tradycyjnych i regionalnych z list produktów tradycyjnych i
regionalnych. W ramach projektu osiągnięty został w/w cel nadrzędny projektu oraz cele
szczegółowe związane z rozwojem dziedzictwa kulinarnego tego obszaru, rozwinięciem
rozpoznawalności marki produktów w tym w szczególności „Papryki Przytyckiej” stanowiącą flagową
markę nie tylko naszego regionu, ale całego Mazowsza.
W ramach realizacji projektu osiągnięto następujące wskaźniki:
W ramach projektu podjętych zostało wiele działań, mających na celu efektywne osiągnięcie
założonych celów, w tym tworzenia szlaków kulinarnych na obszarze Południowego Mazowsza, ze
szczególnym uwzględnieniem Doliny Radomki. Inicjatywa zrealizowana została sukcesywnie w
okresie pięciu miesięcy od lipca do listopada 2017 roku.
Rezultaty mierzalne - uczestnictwo i promocja produktów tradycyjnych i produktów z Szlaku
Kulinarnego Południowego Mazowsza – Doliny Radomki podczas Międzynarodowych Targów
Żywności Ekologicznej i Naturalnej Natura Food 2017 odbywających się w dniach 13-15 października
w Łodzi.
- przeprowadzenie 1 szkolenia w zakresie: „Rola produktów tradycyjnych w rozwoju obszarów
wiejskich” – i zdobycie wiedzy przez grupę min . 20 osób. – Weryfikacja osiągniętych założeń: lista
obecności, dokumentacja fotograficzna
- wydana została publikacja przewodnik kulinarny Produktu Tradycyjnego Papryki Przytyckiej, która
zawiera informacje nt. tego wyjątkowego warzywa, historię uprawy, informację o produkcie
tradycyjnym, a także przepisy na najciekawsze dania i potrawy. Dodruk w ilości 1000 szt.. Weryfikacja
osiągniętych założeń: załączona publikacja

Rozdział 4. Realizacja planu działania
4.1. Nabory w 2017 roku.
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” zgodnie z założeniami przyjętymi w Lokalnej
Strategii Rozwoju przyjęła do realizacji Harmonogram i budżet LSR w ten sposób by zapewnić
maksymalną wykonalność działań zaplanowanych w LSR i osiągnięcie zakładanych wskaźników.
Wnikliwie przeanalizowano możliwości finansowe i organizacyjne potencjalnych Beneficjentów w
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tym osób/podmiotów/instytucji. Przeprowadzono analizę przebiegu i czasochłonności procedury
naboru i oceny operacji przeprowadzonej w ramach struktury LGD. Przyjęto ewentualną wydłużoną
cezurę czasową dla działań prowadzonych przez instytucje nadrzędne oceniające operacie oraz
nadzorujące LGD pod kątem procedury grantowej. Uwzględniono zakres czasowy dla realizacji i
rozliczenia projektów w konkretnych obszarach tematycznych.
W 2017 roku LGD „Razem dla Radomki” przeprowadziło 6 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.

Tabela: Tematyka i terminy naborów realizowane w 2017r. przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Lp. Numer
naboru

Tematyka naboru

Termin składania
wniosków

Limit
dostępnych
środków

1.

01/2017

09.03.2017-23.03.2017

232 329,04

2.

02/2017

09.03.2017 - 27.03.2017

350 000,00

3.

03/2017

09.03.2017 - 28.03.2017

929 787,00

4.

04/2017

26.06.2017-10.07.2017

566 215,01

5.

05/2017

18.08.2017 – 06.09.2017

100 000,00

6.

06/2017

Infrastruktura publiczna: wybudowanie,
zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego
w tym dla osób w wieku 50+
Rozwój działalności gospodarczej/rozwój
istniejącego przedsiębiorstwa
Infrastruktura publiczna: wybudowanie,
zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
Nabór o powierzenie grantów: Aktywne
społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej oraz wpływające na
aktywizację grup defaworyzowanych
Nabór o powierzenie grantów: Promocja i
rozwój obszarów wiejskich

21.09.2017 – 12.10.2017

300 000,00

Tabela: Liczba złożonych i wybranych wniosków przez Radę LGD w realizowanych naborach w 2017.

Lp. Numer
naboru
1.
2.
3.
4.
5.
6.

01/2017
02/2017
03/2017
04/2017
05/2017
06/2017

Liczba wniosków
złożonych

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania

1
18
25
3
12
22

1
18
23
3
12
21

Liczba wniosków
mieszczących się w limicie
środków
1
7
5
2
11
18

Tabela: Zakres i liczba wniosków rozpatrzonych przez Radę LGD „Razem dla Radomki” w ramach wniesionych
protestów w 2017.

Lp. Data
Obszar tematyczny
rozpatrzenia wniesionego
protestu
protestu

Liczba wniesionych
protestów
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1.

19.01.2017

2.

18.05.2017

3.

18.05.2017

4.

23.11.2017

Rozwój działalności
gospodarczej/rozwój
istniejącego
przedsiębiorstwa
Rozwój działalności
gospodarczej/rozwój
istniejącego
przedsiębiorstwa
Utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego
w tym dla osób w wieku
50+
Nabór o powierzenie
grantów: Promocja i
rozwój obszarów
wiejskich

1

1

2

1

2

1

1

0

Tabela: Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów LGD „Razem dla
Radomki” w 2017

Ogółem
Wnioski zgodne z LSR
Wnioski wybrane przez LGD

Sztuka
Sztuka
Sztuka

81
78
47

Tabela: Wnioski złożone w 2017 do LGD „Razem dla Radomki” z podziałem na gminy
Nazwa poddziałania

Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego w tym dla osób w
wieku 50+
Rozwój działalności
gospodarczej/rozwój istniejącego
przedsiębiorstwa
Infrastruktura publiczna:
wybudowanie, zmodernizowanie
lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
Nabór o powierzenie grantów:
Aktywne społeczeństwo.
Inicjatywy na rzecz rozwoju
społeczności lokalnej oraz
wpływające na aktywizację grup
defaworyzowanych
Nabór o powierzenie grantów:
Promocja i rozwój obszarów
wiejskich

Gmina
Jedlińsk
5

Przytyk
7

Przysucha
4

Wolanów
5

Wieniawa
0

Zakrzew
6

8

4

7

3

7

2

2

2

2

2

2

2

1

2

5

2

1

1

2

2

6

4

4

3

 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w 2017 roku w ramach Poddziałania
19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
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kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
2014-2020. przeprowadziło 6 naborów, w których limit dostępnych środków wynosił
2 478 331,05.
 Beneficjenci złożyli łącznie 81 wniosków, z czego wniosków zgodnych z LSR-em było 78.
W limicie dostępnych środków zmieściło się 47 wniosków.
 W podziale na gminy największą aktywność wykazują Beneficjenci Gminy i Miasta
Przysucha - 24 złożone wnioski, i kolejno Beneficjenci z Gminy Jedlińsk - 18 wniosków,
Gminy Wolanów - 16 wniosków, Gminy Przytyk - 15 wniosków, oraz Gminy Wieniawa i
Zakrzew po 14 wniosków.

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 31.12.2017 roku dla działania:
 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, utworzono 11 miejsc
pracy poprzez samozatrudnienie, w tym dla 9 mężczyzn i 2 kobiet. 2 osoby to
długotrwale bezrobotni.
W zakresie tematycznym dotyczącym Utworzenia nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób
50+, w okresie do końca 2017 roku przeprowadzono 2 nabory. W planie działania stanowiącym
załącznik nr 3 do LSR, w okresie 2016-2018 zaplanowano wydatkowanie budżetu (dla tego działania)
na wdrażanie LSR w kwocie 750 000,00 zł. Stan docelowy wskaźnika produktu to: 15 operacji
polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym 2 dla osób w wieku 50+ .
W dwóch w/w naborach złożono 15 wniosków. Jeden Beneficjent nie wniósł poprawek do wniosku
wskazanych przez UMWM, w efekcie nie została podpisana umowa z tym Beneficjentem. Do w/w
naborów został wniesiony 1 protest – pozytywnie rozpatrzony przez organ decyzyjny LGD i
skierowany do realizacji.
Dla podejmowanej działalności gospodarczej wysokość premii ustalona na poziomie 50 tys. zł. dała
pozytywne efekty. Dzięki takiemu rozdysponowaniu środków Rada LGD mogła przyznać środki na
rozpoczęcie działalności gospodarczej większej liczbie Beneficjentów (15 szt. skierowanych do
dofinansowania wniosków) . Przełożyło się to na większą liczbę tworzonych miejsc pracy poprzez
samozatrudnienie. Jednocześnie konkurencja w naborach pozostała na wysokim poziomie biorąc pod
uwagę przeprowadzone dwa nabory Wnioskodawcy złożyli łącznie 26 wniosków.
 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 4 miejsca pracy, w tym dla 4 mężczyzn. 1
osoba jest w wieku 50+. W ramach przedsięwzięcia utrzymano 8 miejsc pracy w tym dla
6 mężczyzn i 2 kobiet.
W okresie do końca 2017 roku przeprowadzono 2 nabory dotyczące zakresu tematycznego:
operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. W planie działania stanowiącym
załącznik nr 3 do LSR, w okresie 2016-2018 zaplanowano wydatkowanie budżetu (dla tego działania)
na wdrażanie LSR w kwocie 1 200 000,00 zł., a stopień realizacji wskaźnika określono na poziomie 4
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operacje polegające na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa. Stan docelowy (rok 2023) wskaźnika
produktu to: 10 operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa.
W dwóch w/w naborach złożono 33 wnioski. W pierwszym naborze Rada skierowała do
realizacji 4 operacje plus 1 skierowaną do realizacji w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu. Z
pięciu w/w operacji 3 Beneficjentów podpisało umowy, natomiast 2 Beneficjentów nie wniosło
poprawek do wniosku wskazanych przez UMWM, w efekcie nie zostały podpisane umowy z tymi
Beneficjentami. W kolejnym naborze Rada skierowała do realizacji 5 operacji, spośród których 3
Beneficjentów nie zrealizowało poprawek do wniosku wskazanych przez UMWM, w efekcie nie
zostały podpisane umowy z tymi Beneficjentami. (Pozostałych 2 Beneficjentów podpisało umowy w
2018 r.).
We wdrażanej przez „Razem dla Radomki” LSR w kryteriach zastosowano dwa typy kart: Karty
oceny według kryteriów lokalnych i Karty oceny według kryteriów strategicznych, których spełnienie
gwarantuje wyższa pozycję na liście rankingowej. Jak pokazują przeprowadzone nabory bardzo
trafnymi okazały się kryteria lokalne odnoszące się m.in.
- do sposobu przygotowania dokumentacji. To kryterium niewątpliwie podniosło jakość składanych
do LGD wniosków, mimo poprawek wskazanych przez UMWM.
- kryterium: planowany czas realizacji operacji wpłynęło na czas w jakim Beneficjenci deklarowali
zrealizowanie operacji, gdzie termin ten dotyczy zwłaszcza przedsiębiorców. Na 59 wniosków
złożonych w 4 naborach dla działalności podejmowanej i rozwijanej 97% Wnioskodawców
deklarowało realizację operacji w czasie nie przekraczającym 180 dni.
- kryterium dotyczące rodzaju rozwijanej operacji punktuje działalność produkcyjną i usługową. W
96,61% do LGD wpłynęły wnioski realizujące właśnie takie operacje. A to właśnie te działalności wiążą
się z kolejnym punktowanym kryterium polegającym na utworzeniu dodatkowych miejsc pracy.
- kryterium to w rozpatrywanym okresie wpłynęło na deklarację stworzenia 118 miejsc pracy w tym
59 dodatkowych miejsc pracy, prócz tych obowiązkowych wymaganych w ramach PROW (liczone dla
wszystkich złożonych do LGD wniosków).
- niemałe znaczenie w kryterium wyboru dla rozwijanej działalności gospodarczej miała intensywność
wsparcia w ramach realizacji projektu. Najwyżej punktowane z oczekiwaną intensywnością wsparcia
poniżej 55% kosztów kwalifikowanych projektu. W kontekście przeprowadzonych 2 naborów dla
rozwijanej działalności gospodarczej, na 33 złożone wnioski dla (7 szt.) 21,21% operacji Beneficjenci
wystąpili z oczekiwaną intensywnością wsparcia pomiędzy 65% a 55%. Natomiast o intensywność
wsparcia poniżej 55% wystąpiło 19 Beneficjentów co daje poziom 57,57%. Pokazuje to, iż ponad
połowa Wnioskodawców zaangażowała środki własne wynoszące do 55% planowanych kosztów
kwalifikowalnych inwestycji.
Nie wpłynęło to zniechęcająco na poziom i liczbę składanych wniosków. 33 wnioski złożone w
dwóch naborach daleko bardziej przekraczały możliwości budżetowe LGD w tym zakresie.
Skierowanych do realizacji w tych dwóch naborach zostało 8 wniosków, spośród których do końca
2017 roku zostały podpisane 3 umowy.
 Infrastruktura publiczna powstało 7 obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
i 3 infrastruktury kulturowej.
W okresie do końca 2017 roku przeprowadzono 3 nabory dotyczące zakresu tematycznego:
Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów turystycznych
lub rekreacyjnych, oraz nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury
kulturowej.
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W realizowanych wyżej działaniach w LSR założono łącznie 16 nowych lub zmodernizowanych
lub wyposażanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych lub kulturowych. Na koniec 2017 roku
podpisano 10 umów z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego na realizację
operacji. W planie działania stanowiącym załącznik nr 3 do LSR, w okresie 2016-2018 zaplanowano
wydatkowanie budżetu (dla tego działania) na wdrażanie LSR w kwocie 3 400 000,00 zł.
Cały budżet przeznaczony na okres 2016-2023 został uruchomiony w ramach pierwszych naborów
wniosków przeprowadzonych w IV kwartale 2016 roku. Decyzja taka wynikała z konieczności
sprawnego osiągania postępu finansowego oraz postępu w realizacji wskaźników.
W ramach w/w naborów zostały podpisane umowy z Urzędem Marszałkowskim
Województwa Mazowieckiego na realizację operacji:












Gmina Wolanów Budowa boiska wielofunkcyjnego w Bieniędzicach – kwota dofinansowania
158 401,00 zł., całkowita kwota inwestycji –248 940,98 zł.
Gmina Wolanów Budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolanowie – kwota dofinansowania
154 306,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 242 506,07zł.
Gmina Przysucha Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krajów (nr ew.dz.
487/1) – kwota dofinansowania 253 945,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 399 096,55 zł.
Gmina Jedlińsk Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Lisowie – kwota
dofinansowania 266 838,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 439 766,17 zł.
Gmina Jedlińsk Budowa obiektu rekreacyjnego (altana z grillem) wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną i elementami małej architektury - Zagospodarowanie centrum wsi
Klwatka Szlachecka – kwota dofinansowania 89 163,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 140
127,31 zł.
Gmina Zakrzew Budowa centrum wsi Mleczków-I etap - kwota dofinansowania 315 482,00
zł., całkowita kwota inwestycji – 495 808,13 zł.
Gmina Zakrzew Wyposażenie interaktywne i multimedialne Gminnej Biblioteki Publicznej –
kwota dofinansowania 43 710,00 zł., całkowita kwota inwestycji –68 694,90 zł.
Gmina Wieniawa Budowa świetlicy wiejskiej w Pogroszynie na działce 686/1-wykonanie
dokumentacji projektowej i roboty fachowe – kwota dofinansowania 222 385,00 zł.,
całkowita kwota inwestycji – 349 497,46
Gmina Przysucha Modernizacja świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu na
działace nr ew. gruntu 3182/9 w miejscowości Janów – kwota dofinansowania 110 515,00 zł.,
całkowita kwota inwestycji – 173 683,99 zł.
Gmina Wieniawa Budowa placu zabaw, siłowni zewnetrznej, altany, ogrodzenia terenu oraz
utwardzenie terenu działki nr ewid. 275, 276 obr. Sokolniki Suche Gmina Wieniawa – kwota
dofinansowania 137 440,00 zł., całkowita kwota inwestycji – 216 000,00 zł.

Budowa i wyposażenie obiektów infrastruktury publicznej, to duże projekty inwestycyjne
związane z przeprowadzaniem procedur przetargowych, w których upatrywano oszczędności w
stosunku do założonych cen i wnioskowanych środków. Jak pokazała realizacja operacji, oszczędności
takie pojawiły się w stosunku do jednego wniosku. W związku z powyższym realizacja wskaźnika w
stosunku do założonych 16 nowych lub zmodernizowanych lub wyposażanych obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych lub kulturowych, wyniesie 14. Czynnikiem, który nie pozostał bez
wpływu na poziom realizacji wskaźnika przez LGD jest poziom dofinansowania operacji o jaki
wnioskuje podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy na niezmiennym poziomie 63,63%, przy czym
z budżetu LGD zdejmowane jest 100% wnioskowanej kwoty całkowitej.
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 W ramach wszystkich złożonych projektów dla w/w działań 6 operacji ukierunkowanych
było na innowacje.
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4.2. Realizacja wskaźników LSR na lata 2016-2023 (wg stanu na dzień 30.12.2017).

Cel
ogólny

Cel szczegółowy

Wskaźniki
rezultatu

Stan
Stan
Jednostka
Realizacja
początko docelo
Przedsięwzięcie
miary
(%)
wy
wy

Wskaźniki produktu

Stan
Realizacja (%)
Jednost
docelo
ka miary
wy

Cel szczegółowy
1.2 Wsparcie
działalności
Cel szczegółowy 1.1 Wspieranie nowych i
gospodarczych
istniejących podmiotów gospodarczych oraz
opartych na
innowacji
lokalnych
produktach i
usługach

CEL OGÓLNY 1
Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości z
priorytetem dostępu do rynku pracy i samozatrudnienia

U
liczba
utworzonych
nowych miejsc
pracy (w tym
samozatrudnienie liczba
)
podmiot
ów
w tym przez
osoby w wieku
50 +:
liczba
utrzymanych/ut
liczba
worzonych
miejsc pracy w podmiotów
działających
firmach
liczba
podmiotów
korzystających
liczba
z infrastruktury
podniotów
służącej
przetwarzaniu
produktów

(10szt)

30

1.1.1 Nowi
przedsiębiorcy na
obszarze LGD
„Razem dla
Radomki”

liczba operacji
polegających na
utworzeniu nowego
podmiotu
gospodarczego/ w tym
dla osób w wieku 50+

szt.

30

3
30%

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

liczba operacji
polegających na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

szt.

10

0

1.2.1 Komercjalizacj
a i promocja
produktów lokalnych
oraz wsparcie
przetwórstwa
lokalnego

liczba centrów
przetwórstwa
lokalnego
liczba nowych
projektów współpracy
w tym współpracy
międzynarodowej

0
4

0

0

33,33%

10

12

38

(11szt)

36,67%

(3 szt)
30%

liczba
centrów

1

0

liczba
projektó
w

1

0
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Cel ogólny

Cel szczegółowy

Wskaźniki
rezultatu

Stan
Stan
Jednostka
Realizacja
początko docelo
Przedsięwzięcie
miary
(%)
wy
wy

Wskaźniki produktu

Stan
Realizacja (%)
Jednost
docelo
ka miary
wy

Cel szczegółowy 2.1 Włączenie
społeczne grup
defaworyzowanych

liczba osób z grup de
faworyzowanych
objętych wsparciem

Cel szczegółowy 2.2
Aktywizacja i integracja
społeczna

CEL OGÓLNY 2
Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne
mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki”

U

liczba projektów
współpracy
skierowanych do
przedsiębiorców,
grup
defaworyzowanych,
lokalnych twórców

liczba
organizacji/podmiotó
w/grup
zaktywizowanych do
podejmowania
inicjatyw

Liczba
podmiotów

Liczba
organizacji
/ podmiot
ów

liczba
projektów

0

0

0

40

15

2

39

0

2.1.1 Inicjatywy
lokalne na rzecz osób
z grup
defaworyzowanych

liczba inicjatyw
skierowanychdo grup
defaworyzowanych

szt.

6

0

0

2.2.1Aktywna
społeczność
wykorzystująca
lokalne zasoby

liczba nowych
inicjatyw
wykorzystujących
lokalne zasoby

szt.

27

0

0

2.2.2Aktywna i
przedsiębiorcza
społeczność wiejska

liczba zrealizowanych
projektów współpracy
w tym projektów
współpracy
międzynarodowej

liczba
projektó
w

2

0
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Realizacja (%)

Cel ogólny

Cel szczegółowy

Wskaźniki
rezultatu

Stan
Stan
Jednostka
Realizacja
początko docelo
Przedsięwzięcie
miary
(%)
wy
wy

Wskaźniki produktu

Stan
Jednost
docelo
ka miary
wy

Cel szczegółowy
3.1
Wykorzystanie
Cel szczegółowy 3.2Wzmocnienie
potencjału dla
spójności lokalnej
rozwoju oraz
promocji obszaru
LGD

CEL OGÓLNY 3 Obszar LGD „Razem dla Radomki”
atrakcyjny dla mieszkańców i turystów

U

liczba projektów
skierowanych do
turystów,
mieszkańców
obszaru LGD

liczba osób
korzystających z
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej oraz
kulturalnej

liczba
projektów

liczba
podmiot
ów

0

0

1
projekt

0

3.1.1Promocja
dziedzictwa
kulturowego i
turystyki
obszaru LGD

liczba zrealizowanych
projektów współpracy
w tym projektów
współpracy
międzynarodowej

szt.

1
projekt

0

3.1.2 Inwestycje w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
turystyczną i
rekreacyjną

liczba wybudowanych,
zmodernizowanych lub
wyposażanych
obiektów
turystycznych lub
rekreacyjnych

szt.

12

(7 szt)
58,33%

3.2.1 Inwestycje w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
kulturalną

Liczba nowych lub
zmodernizowanych lub
wyposażonych
obiektów infrastruktury
kulturowej

szt.

4

3
75%

6 000

40
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Zgodnie z zapisami umowy ramowej z dnia 17 maja 2016 roku, oraz aneksu z dnia 08.06.2017 roku,
§ 8 ust.1-3 LGD powinno zrealizować co najmniej 40% poziom każdego ze wskaźników produktu,
który został przewidziany do realizacji w LSR w latach 2016-2018(…)
 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 1: Wsparcie rozwoju gospodarczego i
przedsiębiorczości z priorytetem dostępu do rynku pracy i samozatrudnienia
celu szczegółowego 1.1: Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz innowacji,
przedsięwzięcia 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
–założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 15szt. podpisanych umów dla operacji
polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 11 szt. podpisanych umów dla operacji
polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+
Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 73,33%
przedsięwzięcia1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 6 podpisanych umów dla operacji polegających
na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 3 podpisane umowy dla operacji polegających na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 50%
Cel szczegółowy 1.2 Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i
usługach,
przedsięwzięcia 1.2.1 Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie przetwórstwa
lokalnego
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to podpisanie umowy na utworzenie 1 centrum
przetwórstwa lokalnego
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 0 podpisanych umów na utworzenie centrum
przetwórstwa lokalnego
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 0%
 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 2: Wzmocnienie kapitału społecznego i
włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki”
celu szczegółowego 2.1: Włączenie społeczne grup defaworyzowanych,
przedsięwzięcia2.1.1: Inicjatywy lokalne na rzecz osób z grup defaworyzowanych
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 3 podpisane umowy na inicjatywy skierowane
do grup defaworyzowanych
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 0 podpisanych umów na inicjatywy skierowane do
grup defaworyzowanych
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 0%
przedsięwzięcia2.2.1: Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 11 podpisanych umów na nowe inicjatywy
wykorzystujące lokalne zasoby
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- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 0 podpisanych umów na nowe inicjatywy
wykorzystujące lokalne zasoby
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 0%
Cel szczegółowy 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna,
przedsięwzięcia2.2.2:Aktywna i przedsiębiorcza społeczność wiejska
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 2 podpisane umowy na projekty współpracy w
tym projekty współpracy międzynarodowej
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 0 podpisanych umów na projekty współpracy w
tym projekty współpracy międzynarodowej
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 0%
 Realizacja wskaźnika 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 3.1.2: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i
rekreacyjną
- założona realizacja wskaźnika na lata 2016-2018 to 12 podpisanych umów na wybudowane,
zmodernizowane lub wyposażane obiekty turystyczne lub rekreacyjne
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 7 podpisanych umów na wybudowane,
zmodernizowane lub wyposażone obiekty turystyczne lub rekreacyjne
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 58,33%
przedsięwzięcia3.2.1: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną
- założona realizacja wskaźnika na 2018 to 4 podpisane umowy na nowe lub zmodernizowane lub
wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 roku to 3 podpisane umowy na nowe lub zmodernizowane
lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej
- Procentowa realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2017 wyniosła – 75%
Działania jakie LGD prowadzi od maja 2016 roku w kolejnych latach zmierzają do osiągnięcia
100% wszystkich założonych wskaźników do roku 2023. Przyjęte przez LGD w LSR wskaźniki takie jak:
liczba operacji polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w
wieku 50+, liczba operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa, liczba inicjatyw
skierowanych do grup defaworyzowanych, liczba nowych inicjatyw wykorzystujących lokalne zasoby,
liczba wybudowanych, zmodernizowanych lub wyposażanych obiektów turystycznych lub
rekreacyjnych lub kulturowych pozostają w ścisłym związku z przedsięwzięciami i celami
realizowanymi przez LGD. Te z kolei są wynikiem analizy obszaru działania LGD w kontekście jakości
życia i odpowiedzi na problemy mieszkańców tego obszaru. Biorąc pod uwagę stopień realizacji LSR –
u i wskaźników w niej zawartych można twierdząco odpowiedzieć, iż system wskaźników sprawdza
się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje, dla dalszej efektywnej realizacji LSR-u i podnoszenia
jakości życia jej mieszkańców.

4.3. Realizacja budżetu
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Tabela: Cel ogólny 1 Realizacja budżetu
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

1.1.1 Nowi przedsiębiorcy na
obszarze LGD „Razem dla
Radomki”
1.1.2.Silny sektor mikro i
małych firm na obszarze LGD
„Razem dla Radomki”
1.2.1
Komercjalizacja
i
promocja
produktów
lokalnych
oraz
wsparcie
przetwórstwa lokalnego

2.

3.

Planowana wartość końcowa wskaźnika w Wartość wskaźnika
zł.
zrealizowana
na
dzień 31.12.2017 r.

liczba centrów
przetwórstwa
lokalnego
liczba zrealizowanych
projektów współpracy
w tym współpracy
międzynarodowej

Razem: 4 060 000,00

1 500 000,00

550 000,00

2 000 000,00

474 869,00

500 000,00

0

60 000,00

60 000,00 4 000 000,00 1 024 869,00

Tabela: Cel ogólny 2 Realizacja budżetu
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

2.1.1 Inicjatywy lokalne na rzecz
osób z grup defaworyzowanych
2.1.2
Aktywna
społeczność
wykorzystująca lokalne zasoby
2.2.1 Aktywna i przedsiębiorcza
społeczność wiejska (projekty
współpracy)

2.
3.

Planowana
wartość
wskaźnika w zł.

RAZEM: 760 000,00

końcowa Wartość wskaźnika
zrealizowana
w
grudniu 2017 r.
80 000,00

0

520 000,00

0

160 000,00

0

160 000,00

600 000,00 0

Tabela: Cel ogólny 3 Realizacja budżetu
Lp.

Nazwa przedsięwzięcia

1.

3.1.1Promocja dziedzictwa
kulturowego i turystyki
obszaru LGD (projekt współpracy)
3.2.1 Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną

2.

3.

Planowana
wartość
wskaźnika w zł.
180 000,00

-

597 320,23

3.1.2 Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną i rekreacyjną

RAZEM: 3 580 000,00

końcowa Wartość wskaźnika
zrealizowana
na
dzień 31.12.2017 r.

2 802 679,77

180 000,00
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3 400 000,00 2 753 709,99
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 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 dla celu ogólnego 1: Wsparcie rozwoju
gospodarczego i przedsiębiorczości z priorytetem dostępu do rynku pracy i
samozatrudnienia
celu szczegółowego 1.1: Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz innowacji,
przedsięwzięcia 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 - 750 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 550 000,00
- procentowa realizacja budżetu 66,67%
przedsięwzięcia1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 1 200 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 474 869,00
- procentowa realizacja budżetu 39,57%
 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 dla celu ogólnego 2: Wzmocnienie kapitału
społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki”
celu szczegółowego 2.1:Włączenie społeczne grup defaworyzowanych,
przedsięwzięcia2.1.1:Inicjatywy lokalne na rzecz osób z grup defaworyzowanych
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 40 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 0
- procentowa realizacja budżetu 0%
przedsięwzięcia2.2.1:Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 360 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 0
- procentowa realizacja budżetu 0%
Celu szczegółowego 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna,
Przedsięwzięcia 2.2.2:Aktywna i przedsiębiorcza społeczność wiejska
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 160 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 0
- procentowa realizacja budżetu 0%
 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 dla celu ogólnego 3: Obszar LGD „Razem dla
Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i turystów,
celu szczegółowego3.1:Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD,
przedsięwzięcia 3.1.2: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i
rekreacyjną
- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 2 802 679,77
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 2 161 835,07
- procentowa realizacja budżetu 77,13%
przedsięwzięcia3.2.1: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną
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- założona realizacja budżetu na lata 2016-2018 – 597 320,23
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2017 – 591 874,92
- procentowa realizacja budżetu 99,09%

Rozdział 5. Kontrole w LGD
W 2017 roku w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w
Janiszewie ul. Zielona 127 Gmina Zakrzew została przeprowadzona jedna kontrola.
W dniach 6 oraz 8.12. 2017 roku na podstawie upoważnienia znak OR-R.087-15.2017.AK z dnia
7.11.2017 w ramach wykonywania czynności kontrolnych w Lokalnych Grupach Działania pracownicy
Departamentu Organizacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Delegatury w
Radomiu przeprowadzili czynności kontrolne.
Czynności kontrolne dotyczyły prawidłowości wypełniania zobowiązań wynikających z § 5 umowy o
warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność nr
00022-6933-UM0710013/16 z dnia 17.05.2016 obejmujący okres od 17.05.2016 r. do 31.10.2017 r.
W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości w LGD „Razem dla Radomki”.

Podsumowanie
W dniu 15.02.2018 roku odbył się warsztat refleksyjny do udziału w którym zostali zaproszeni
wszyscy Członkowie Lokalnej Grupy Działania, Członkowie Władz LGD: Komisji Rewizyjnej, Zarządu i
Rady LGD, pracownicy LGD, przedstawiciele sąsiednich LGD, przedstawiciele Samorządu
Województwa Mazowieckiego oraz Beneficjenci realizujących projekty. Poniżej prezentujemy
wybrane konkluzje (które nie zostały zaprezentowane powyżej w raporcie) przeprowadzonej w
ramach warsztatu dyskusji:
W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych
wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie (jest zadowalająca)?
Jakość składanych projektów w oddziaływaniu merytorycznym ciągle pozostawia wiele do życzenia.
Opisany powyżej stopień trudności związany z napisaniem wniosku i biznesplanu, oraz ograniczone
możliwości doradztwa ze strony biura LGD to czynniki wpływające wprost na tę jakość.
Wiąże się to ściśle z jakością składanych wniosków w obszarach tematycznych, gdzie jak widać w
kontekście zrealizowanych naborów i wskaźników najlepiej wypada obszar tematyczny związany z
inwestycjami w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną, oraz
inwestycjami w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną. Wnioskodawcami w tym
obszarze są w 99% jednostki samorządu terytorialnego, innymi słowy gminy które mają zazwyczaj
dużo większe możliwości niż osoby fizyczne czy stowarzyszenia mogące realizować projekty o dużych
nakładach finansowych polegające m.in. na przebudowach, budowach, modernizacjach
infrastruktury kulturalnej, sportowej i turystycznej. Instytucje te zatrudniają pracowników,
specjalistów w tej dziedzinie. Osoby te bez trudu przyswajają sobie widzę dotyczącą realizowanych
operacji.
W obszarze tematycznym dotyczącym przedsiębiorców podejmujących działalność gospodarczą jako
pracownicy biura spotykamy się z ogromną determinacją. Chęć prowadzenia własnej firmy, której
niejednokrotnie bez pomocy środków publicznych nie zrealizowaliby jeszcze w długim czasie,
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ograniczone możliwości finansowe, dodają Beneficjentom motywacji do napisania wniosków
osobiście. Dzięki mniej skomplikowanej konstrukcji biznesplanu w przypadku osób podejmujących
działalność gospodarczą, radzą sobie samodzielnie. Nie pozostaje to bez wpływu na jakość wniosku i
pozostałą pracę do wykonania przez pracowników LGD w zakresie doradztwa i pracowników UMWM
w związku z dużą liczbą poprawek i aneksów, spowodowanych nie tylko zmianą założonego terminu
realizacji projektu.
W obszarze tematycznym dotyczącym przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą i
chcących rozwinąć przedsiębiorstwo sytuacja wygląda najgorzej. Są to ludzie zajęci prowadzeniem
własnych biznesów, gdzie najczęściej nie zajmują się księgowością zlecając ją firmom zewnętrznym
lub zatrudniając pracowników – księgowych. Nie mając niejednokrotnie czasu na korzystanie z
doradztwa świadczonego prze biuro korzystają z usług firm zewnętrznych. Brak komunikacji między
przedsiębiorcą a LGD kładzie się cieniem na ilości podpisanych umów przedsiębiorców w zakresie
rozwijanej działalności.
W obszarze tematycznym związanym z naborem grantów Beneficjentami w 99% były organizacje
pozarządowe. Organizacje pozarządowe w czasie tworzenia strategii były nieliczne, najczęściej
niezrzeszone i o ogólnie słabej kondycji. W trakcie odkrywania przez liderów możliwości sięgania po
środki unijne znalazło się coraz więcej chętnych na realizację wyznaczonych działań, co również
przełożyło się na większą ilość składanych wniosków do Stowarzyszenia Razem dla Radomki.
Stowarzyszenia z terenu działania zaczęły rosnąć w siłę pozyskując coraz to nowe środki od różnych
grantodawców.
W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia
celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru
LGD?
Działania zaplanowane w ramach Strategii skierowane są do wszystkich grup społecznych i
koncentrują się na: wsparciu lokalnej przedsiębiorczości i stymulowaniu powoływania nowych,
trwałych inicjatyw gospodarczych, a zwłaszcza wspieranie przedsiębiorczych osób w wieku 50 +,
wsparcia przetwórstwa lokalnych produktów dzięki powołaniu inkubatora przetwórstwa lokalnego,
tworzeniu i/lub utrzymaniu nowych miejsc pracy, aktywizowaniu lokalnej społeczności do
podejmowania nowych inicjatyw kulturalnych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb
osób w wieku 50+ i seniorów, wzmocnieniu konkurencyjności obszaru, warunków i jakości życia na
wsiach poprzez wsparcie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej.
Mimo, iż stopień bezrobocia w Polsce ma tendencję spadkową to na obszarze objętym LSR „Razem
dla Radomki” jest ciągle wysoki i pozostawał w 2016 roku na poziomie od od 19,0% w Gminie
Wieniawa, 16,4% w Gminie Przytyk, 14,40% w Gminie Przysucha, 10,8% w Gminie Zakrzew do 10,5%
w gminie Wolanów, po 10,3% w Gmonie Jedlińsk. Dlatego projekty dotyczące działań polegających na
polegających na utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ , oraz na
rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa świetnie wpisują się w sytuację na rynku pracy. W obszar LSR
LGD wpisane są gminy położone w bliskiej odległości od miasta jak Zakrzew, czy Jedlińsk, których
rozwój dotyczący infrastruktury publicznej, czy stopnia aktywności społecznej jest na dużo większym
poziomie niż gmin pozostających w oddaleniu od miasta jak Wieniawa czy Przytyk. Zróżnicowanie
dotyczące potrzeb pomiędzy poszczególnymi gminami dotyczące infrastruktury publicznej, są zbyt
małe aby w sposób widoczny można było na nie wpłynąć.
Czy przyjęty system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie potrzebne informacje?
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Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest spójny terytorialnie, społecznie i gospodarczo, a z
drugiej strony wszystkie sześć gmin borykają się z podobnymi problemami: wysoki stopień
bezrobocia, w tym niepokojący wskaźnik wysokiego bezrobocia wśród osób w wieku 50+, słabnące
więzi społeczne, liczny ale niestabilny sektor MMŚP, konieczność inwestowania w infrastrukturę przy
ograniczonych środkach własnych gmin na inwestycje. Działania zaplanowane w ramach Strategii
skierowane są do wszystkich grup społecznych i koncentrują się na: wsparciu lokalnej
przedsiębiorczości i stymulowaniu powoływania nowych, trwałych inicjatyw gospodarczych, a
zwłaszcza wspieranie przedsiębiorczych osób w wieku 50 +, wsparcia przetwórstwa lokalnych
produktów dzięki powołaniu inkubatora przetwórstwa lokalnego, tworzeniu i/lub utrzymaniu nowych
miejsc pracy, aktywizowaniu lokalnej społeczności do podejmowania nowych inicjatyw kulturalnych,
społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób w wieku 50+ i seniorów, wzmocnieniu
konkurencyjności obszaru, warunków i jakości życia na wsiach poprzez wsparcie infrastruktury
kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Działania jakie LGD prowadzi od maja 2016 roku w kolejnych
latach zmierzają do osiągnięcia 100% wszystkich wskaźników produktu i rezultatu do roku 2023.
Przyjęte prze LGD w LSR wskaźniki takie jak: liczba operacji polegających na utworzeniu nowego
podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ , liczba operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa, liczba centrów przetwórstwa lokalnego, liczba nowych projektów
współpracy w tym współpracy międzynarodowej, liczba inicjatyw skierowanych do grup
defaworyzowanych, liczba nowych inicjatyw wykorzystujących lokalne zasoby, liczba wybudowanych,
zmodernizowanych lub wyposażanych obiektów turystycznych lub rekreacyjnych lub kulturowych
pozostają w ścisłym związku z przedsięwzięciami i celami realizowanymi przez LGD. Te z kolei są
wynikiem analizy obszaru działania LGD w kontekście jakości życia i odpowiedzi na problemy
mieszkańców tego obszaru. Biorąc pod uwagę stopień realizacji LSR – u i wskaźników w niej
zawartych twierdząco odpowiedzieć, iż system wskaźników sprawdza się i dostarcza wszystkie
potrzebne informacje, dla dalszej efektywnej realizacji LSR-u i podnoszenia jakości życia jej
mieszkańców.
Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
Procedura wyboru i oceny operacji Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w ramach działania 19.2
Wsparcie dla rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020
zastosowana podczas pierwszych naborów wniosków przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. i 2017
roku., była skonstruowana i przeprowadzona w sposób prawidłowy, co potwierdził pozytywny wynik
naborów. Lokalne kryteria wyboru Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” zostały opracowane w 2015
r. w oparciu o wnioski z analizy SWOT i konsultacje społeczne. Kryteria zostały zatwierdzone przez
Zarząd Województwa w konkursie o wybór LGD w kwietniu 2016 r. i w takim brzmieniu zastosowane
podczas pierwszych naborów wniosków w IV kwartale 2016 r. Kryteria okazały się trafnie dobrane i
prawidłowo skonstruowane, dzięki czemu pozwoliły na wybór operacji przyczyniających się do
realizacji celów strategii oraz zniwelowania słabych stron obszaru LSR. Jedyną wadą kryteriów okazał
się brak uszczegółowienia kryterium strategicznego dotyczącego ochrony środowiska i klimatu, oraz
innowacyjności. Kryteria zostały uszczegółowione i zatwierdzone przez ZW aneksem do umowy
ramowej w 2017 roku.
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LGD „Razem dla Radomki” efektywnie wydatkuje środki pieniężne oraz w szybkim tempie
osiąga zamierzone wskaźniki celów i przedsięwzięć LSR na okres programowania 2016-2023.
Wskazuje na to analiza postępu finansowego (rozumianego jako środki zablokowane na operacje
wybrane w ramach 100% limitu środków z naborów przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r. i 2017
roku) oraz postępu rzeczowego (rozumianego jako wskaźniki stanowiące liczbę operacji wybranych do
dofinansowania w ramach 100% limitu środków z naborów przeprowadzonych w IV kwartale 2016 r i
2017 roku.). Realizacja wskaźników zaprojektowanych dla działania 19.2 Wsparcie dla rozwoju
lokalnego w kierowanego przez społeczność w ramach PROW na lata 2014-2020 przebiega zgodnie z
„Planem działania” stanowiącym załącznik nr 3 do LSR-u, Planem Komunikacji oraz Planem Szkoleń.
Wszelkie procedury wewnętrzne LGD zostały dostosowane do obecnie obowiązujących przepisów
PROW 2014-2020, które razem z wypracowaną strukturą organizacyjną stanowią spójny system
wdrażania LSR. Kolejnymi krokami podjętymi przez LGD „Razem dla Radomki” w ramach wdrażania
LSR będzie realizacja projektów współpracy, oraz utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego.

Raport z monitoringu Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki” za rok 2017 został przyjęty przez Zarząd Stowarzyszenia Uchwałą
51/III/2018 z dnia 15 lutego 2018 roku.
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