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Realizacja misji stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju
LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2020
ze szczególnym uwzględnieniem roku 2020 (resume)
W 2020 R. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „RAZEM DLA RADOMKI” POMIMO
TRWAJĄCEJ PANDEMII WYWOŁANEJ WIRUSEM SARS – CoV2 PROWADZIŁA Z
ZACHOWANIEM WSZYSTKICH WYMOGÓW SANITARNYCH DZIAŁANIA W ZAKRESIE
ANIMACJI I AKTYWIZACJI OBSZARÓW GMIN OBJĘTYCH LOKALNĄ STRATEGIĄ
ROZWOJU, OSIĄGAJĄC WSZYSTKIE ZAPLANOWANE WSKAŹNIKI.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki" (LGD) jest organizacją
pozarządową działająca od 2008 roku w ramach europejskiego programu LEADER na rzecz
rozwoju obszarów wiejskich sześciu gmin znajdujących się na południu województwa
mazowieckiego: Jedlińsk, Przysucha, Przytyk, Wieniawa, Wolanów i Zakrzew.
Masza misja to:
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "RAZEM DLA RADOMKI" NARZĘDZIEM PRZYCZYNIAJĄCYM SIĘ
DO ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO I ZWIĘKSZANIA ATRAKCYJNOŚCI OBSZARU
POPRZEZ WSPARCIE INICJATYW SPOŁECZNYCH, LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I
WYKORZYSTANIE UNIKALNYCH WALORÓW PRZYRODNICZYCH, KULTUROWYCH I
HISTORYCZNYCH OBSZARU.
Realizując idee LEADERA w naszych działaniach stawiamy na innowacyjność i efektywność.
Skutecznie sięgamy, samodzielnie i w partnerstwie z innymi organizacjami i instytucjami
publicznymi i prywatnymi, po środki zewnętrzne (unijne i krajowe) na realizację projektów
edukacyjnych, kulturowych, związanych z ochroną środowiska i innowacyjnych.
Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2020 w ramach Poddziałania 19.2
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 przeprowadziło
22 nabory.

Beneficjenci złożyli łącznie 261 wniosków, z czego wniosków zgodnych
z LSR-em było 251.W limicie dostępnych środków zmieściło się 146 wniosków.

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

Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 48 miejsc pracy. 7 osób jest w
wieku50+. W ramach przedsięwzięcia utrzymano 113,43 miejsc pracy.
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Infrastruktura publiczna powstało 14 obiektów infrastruktury turystycznej i
rekreacyjnej i 5 infrastruktury kulturowej.


W ramach złożonych projektów 30 ukierunkowanych było na innowacje.


W ramach złożonych projektów 42 ukierunkowane były na ochronę środowiska i
klimatu.
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji podejścia Leader otrzymało
pozytywną ocenę w zakresie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru
LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,dzięki czemu
otrzymało ponownie dodatkowe środki finansowe w kwocie 880 000,00 zł przeznaczone na
przeprowadzenie naborów wniosków.
Dzięki wytężonej pracy Biura LGD „Razem dla Radomki” udało nam się znaleźć w grupie ok.
30% najlepszych lokalnych grup działania które otrzymały dodatkowe wsparcie finansowe.
Warto zaznaczyć, że na dwa możliwe bonusy finansowe przeznaczone dla najprężniej
działających LGD otrzymaliśmy je dwukrotnie, uprzednio w 2019 roku otrzymując kwotę 800
000,00 zł., jako jedna z dziesięciu lokalnych grup działania z terenu województwa
mazowieckiego. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż otrzymanie najwyższych ocen –
stanowi pozytywną opinię naszej pracy.
Dodatkowe środki zostały przeznaczone na działania związane z rozwojem przedsiębiorczości
na obszarze działania „Razem dla Radomki”.
LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2020 zrealizowało średnio wskaźniki produktu
Lokalnej Strategii Rozwoju na poziomie 60,92%
Pozyskane środki z programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 według stanu na dzień
31.12.2020 wykorzystano na poziomie 62.01 %

W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Radomki” pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań
publicznych na łączną kwotę: 105 146,12 zł.
Cel budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarze LGD.
W ramach pozyskanych środków zrealizowaliśmy projekty
tematyczne:
"Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji
międzypokoleniowej"
„Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”
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„Z wizytą u mistrzów - muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych
podwórkach”
„Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”

Aktywność Biura LGD
Pracownicy Biura LGD "Razem dla Radomki" uczestniczyli w 11 inicjatywach
szkoleniowych, webinariach, konferencjach głównie w formie on-line.
Pracownicy LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzili 7 spotkań informacyjnych,
szkoleń/warsztatów związanych z Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020
W 2020 roku pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” udzielili 329 konsultacji w
trybie stacjonarnym i on-line.

Działania aktywizacyjne LGD Razem dla Radomki zrealizowane w 2020
roku
W 2020 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki” w wyniku realizacji spotkań
informacyjnych i szkoleń/warsztatów związanych z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 przeszkolili 111 osób.
W ramach działań aktywizacyjnych LGD „Razem dla Radomki” w 2020 roku było
organizatorem lub współorganizatorem 3 wydarzeń promujących lokalnych
przedsiębiorców, wytwórców, lokalny folklor oraz lokalne stowarzyszenia.
W 2020 roku opracowaliśmy 9 publikacji, wydawnictw.
W 2020 roku opracowaliśmy i opublikowaliśmy 5 biuletynów informacyjnych.
W 2020 roku prowadziliśmy i aktualizowaliśmy 6 stron internetowych
(www.razemdlaradomki.pl,
www.wdolinieradomki.pl,
www.innowacyjnaradomka.pl,
www.mazowieckasieclgd.eu,
www.elearningszkolenia.eu,
W 2020 roku prowadziliśmy 2 portale społecznościowe na portalu facebook.com.
Jeden z nich to portal główny https://www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki/
na którym zamieszczane są bieżące informacje związane z wdrażaniem LSR, oraz
drugi związany z promocją produktu tradycyjnego Papryki Przytyckiej 5
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https://www.facebook.com/PaprykaPrzytycka/,. Obydwa portale na bieżąco "śledzi"
około 1100 osób.
W 2020 roku prowadziliśmy serwis filmowy na portalu youtube.com pod
adresem:www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki, na którym udostępnione filmy
obejrzało ponad 420 000 razy
W 2020 roku na temat działań LGD Razem dla Radomki opublikowano w prasie
regionalnej i lokalnej 20 artykułów prasowych, w tym 3 materiały wideo oraz 2
wywiady radiowe.

W 2020 roku przeprowadziliśmy 6 konkursów – naborów wniosków w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
W 2020 roku przeprowadzimy dodatkowo 5 konkursów, m.in. Efektywny Młody
Przedsiębiorca, Biznes Junior, Aktywne NGO, konkurs na najlepsze dania i potrawy z
papryką, Start-upy na inicjatywy lokalne .
W 2020 roku przeprowadziliśmy 8 warsztatów kulinarnych w zakresie Laboratorium
na talerzu – kuchnia nie tylko dla seniora. Podstawy kuchni molekularnej.
LGD zorganizowało poza działaniami w ramach PROW 2014-2020 - 48 szkoleń i
warsztatów (spotkań stacjonarnych oraz webinariów) – skierowanych w projektach
które otrzymały dofinansowanie zewnętrzne na ich realizację, które zostały
skierowane do przedsiębiorców, aktywnych liderów i organizacji pozarządowych,
seniorów oraz do dziecięcych i młodzieżowych klubów wolontariackich. Wzięło w nich
udział 358 osób.
W 2020 roku LGD „Razem dla Radomki” gościło na obszarze objętym LSR 1 wizytę
studyjną.

W 2020 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w 11 szkoleniach
webinariach, konferencjach także w formie on-line m. in. pt. Narzędzia do pracy online w NGO, „Centra usług socjalnych”, „Funkcjonowanie, Inicjatywy LEADER w
latach 2016-2021 oraz RLKS w województwie mazowieckim”, Zarządzanie i działania
w małej LGD, oraz warsztaty dotyczące nabywania wiedzy w zakresie
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organizowanych konkursów wniosków, oraz projektów współpracy organizowane
przez UMWM.

W 2020 roku Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
aktualizowana została trzykrotnie.

Budowanie społeczeństwa obywatelskiego
W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
pozyskała środki zewnętrzne na realizację zadań publicznych na łączną kwotę:
105 146,12 zł.
W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
przeznaczyła środki na realizację 15 zadań grantowych na łączną kwotę: 97 709,00 zł.

LGD Razem dla Radomki nagradza aktywnych
W 2020 roku Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeznaczyło 24 500,00 zł na
nagrody i wyróżnienia za aktywne działania i postawy dla organizacji
pozarządowych, przedsiębiorców, oraz młodzieży.

Aktywnie pracowały ciała statutowe Lokalnej Grupy Działania „Razem
dla Radomki
- Walne Zebranie Członków odbyło się jeden raz podejmując 16 uchwał;
- Komisja Rewizyjna zbierała się 3 razy podejmując 8 uchwał;
- Zarząd odbył 13 posiedzeń podejmując 60 uchwał;
- Rada Stowarzyszenia odbyła 9 posiedzeń, na których Radni łącznie ocenili 91
wniosków, 1 protest, oraz podjęli 137 uchwał;

W pełni zrealizowano Plan Komunikacji na rok 2020.

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

7

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

Nazwa: „Razem dla Radomki”,
Status prawny: stowarzyszenie
Data rejestracji w Sądzie Rejestrowym: 15.12.2008r.
KRS: 0000319441, NIP: 796-28-60-152, REGON: 141670398, NR ARIMR: 063014250
Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Janiszew, Gmina Zakrzew, województwo
mazowieckie.
Zasady funkcjonowania LGD
LGD „Razem dla Radomki” działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7.03.2007 r. o
wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U., Nr 64, poz. 427 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.), ustawy z dnia
20.02.2015r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015r. poz. 378)
oraz Statutu LGD.
Umowa ramowa dotycząca „Warunków i sposobu realizacji strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” z Samorządem Województwa Mazowieckiego podpisana
została w dniu 17 maja 2006.

1.1.2 Obszar
Terenem działania Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” (LGD) jest od 2008 roku
obszar 6 gmin leżących w zlewni rzeki Radomki. Gminy te wchodzą w skład dwóch powiatów tj.
powiatu radomskiego (Jedlińsk, Przytyk, Wolanów, Zakrzew) i powiatu przysuskiego
(Przysucha, Wieniawa). W skład gmin wchodzi 157 wsi i 197 wiejskich miejscowości. Obszar
LGD usytuowany jest w południowo - zachodniej części województwa mazowieckiego. Obszar
LGD znajduje się pod silnym wpływem miasta Radomia. Pod względem administracyjnym
wszystkie gminy analizowanego obszaru są gminami wiejskimi, z wyjątkiem gminy Przysucha,
która jest gminą miejsko-wiejską. Obszar LGD jest spójny przestrzennie, znajduje się w jednym
obrysie geograficznym. Granica obszaru LGD przebiega według granic administracyjnych gmin.
Łącznie zajmują obszar 737 km2 (73 718 ha).
W 2019 roku (stan na 30.VI) liczba mieszkańców wyniosła 61043 osoby. Pod względem liczby
mieszkańców dominuje Gmina Jedlińsk, następnie Gmina Zakrzew i Gmina i Miasto Przysucha.
Pozostałe gminy liczą mniej niż 10 tyś mieszkańców. Sytuacja w stosunku do roku 2019 nie
uległa zmianie. Tendencja ta utrzymuje się na podobnym poziomie w stosunku do roku
ubiegłego.
Tabela: Liczba mieszkańców obszaru stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.

JEDNOSTKA
TERYTORIALNA

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

GMINA

JEDLIŃSK

14 548

14 529

14 507

14 423

14 294

14 219

14 163

14 106

14 064

14 001

GMINA

PRZYTYK

7 308

7 307

7 285

7 304

7 307

7 321

7 329

7 313

7 325

7 240

GMINA I
MIASTO

PRZYSUCHA

11 783

11 847

11 920

12 027

12 107

12 176

12 257

12 209

12 443

12 487
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GMINA

WOLANÓW

8 906

8 858

8 847

8 848

8 829

8 790

8 755

8 666

8 631

8 600

GMINA

WIENIAWA

5 276

5 287

5 294

5 342

5 377

5 404

5 437

5 470

5 479

5 491

GMINA

ZAKRZEW

13 222

13 125

13 003

12 875

12 797

12 697

12 597

12 434

12 317

12 143

61 043

60 953

60 856

60 819

60 711

60 607

60 535

60 198

60 259

59 962

RAZEM
Źródło: GUS

1.2. Monitoring w Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”.
Celem Lokalnej Strategii Rozwoju jest aktywizacja lokalnej społeczności, tak by w jak
największym stopniu stymulowała ona rozwój lokalny obszaru objętego jej zasięgiem. Dlatego
proces monitoringu i ewaluacji uwzględnia szeroki udział społeczności lokalnej. Mieszkańcy w
sposób bezpośredni (osobiście: konsultacje w Biurze LGD, na stoisku informacyjno –
promocyjnym LGD, uczestnicząc w gminnych spotkaniach informacyjnych), pośredni (badania
ankietowe tradycyjne i on-line, wywiady telefoniczne) uczestniczą w tych procesach.
Monitoring to proces systematycznego zbierania i analizowania informacji ilościowych i
jakościowych na temat funkcjonowania LGD oraz stanu realizacji Strategii w aspekcie
finansowym i rzeczowym, którego celem jest uzyskanie informacji zwrotnych na temat
skuteczności i wydajności prowadzonych działań. To swoista wewnętrzna samokontrola, dzięki
której LGD może podjąć działania interwencyjne w przypadku wystąpienia rozbieżności lub
wystąpienia ryzyka niepowodzeń w realizacji LSR.
Głównymi obszarami podlegającymi procesom monitorowania są:  funkcjonowanie
LGD jako stowarzyszenia i podmiotu wdrażającego podejście Leader – ocena prac: Walnego
Zebrania Członków, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Biura LGD: doradztwo, aktywizacja,
wykonanie planu komunikacji,  wdrażanie LSR na obszarze 6 gmin w tym:.
 bieżące zapisy Strategia dot.: oceny diagnozy i analizy SWOT, realizacja celów, przedsięwzięć i
wskaźników, realizacja projektów współpracy, przebieg konkursów, ocena procedury wyboru
operacji, realizacja budżetu,
 realizacja operacji z uwzględnieniem obszarów i grup priorytetowych dla danego obszaru
(projekty innowacyjne, grupy defaworyzwane, skala realizacji wskaźników zatrudnienia i
przedsiębiorczości, projekty współpracy).

Rozdział 2. Członkowie i działalność organów stowarzyszenia
„Razem dla Radomki”.
2.1. Członkowie LGD Razem dla Radomki
LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych,
w tym jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych
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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
członkó
w

% udział
w składzie
członków
LGD

Sektor publiczny
Gminy: Jedlińsk,
Przytyk,
Przysucha,
Wolanów,
Wieniawa,
Zakrzew
Sektor społeczny

6
podmiotó
w

10,53

3
podmioty

Sektor
gospodarczy
Mieszkańcy

RAZEM

Rok 2018
Liczba
członków

Rok 2019

Rok 2020

% udział
w składzie
członków
LGD

Liczba
członków

% udział
w składzie
członków
LGD

Liczba
członków

% udział w
składzie
członków
LGD

6 podmiotów

8,12

6
podmiotów

7,32

6
podmiotów

7,89

5,26

11
podmiotów

14,86

6
podmiotów

8,54

7
podmiotów

9,21

3
podmioty

5,26

11
podmiotów

14,86

10
podmiotów

12,20

9
podmiotów

11,84

45 osób
57

78,95
100%

62,16
100%

56 osób
78

71,95
100%

54 osoby
76

71,05
100%

46 osób
74

Ogółem stan Członków Stowarzyszenia na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 76 podmiotów. W 2020
r. złożono 2 deklaracje członkowskie o przystąpienie do Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"..
W 2020 roku z wnioskiem o rezygnację z członkostwa wystąpiła 1 osoba. W 2020 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 2020 roku odbyło się jedno Walne Zebranie Członków zwołane z inicjatywy Zarządu:
 w dniu 18 czerwca 2020 roku w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie. W
zebraniu uczestniczyło 20 Członków Stowarzyszenia. Podjęto 16 uchwał.
Przyjęto
sprawozdanie z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady stowarzyszenia za 2019 rok,
oraz udzielono Zarządowi absolutorium. Dokonano uzupełnień w organach statutowych
stowarzyszenia.

2.3. Zarząd Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
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Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd. W skład Zarządu wchodzi 7 osób
wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Zarząd składa się z Prezesa, dwóch
Wiceprezesów, Sekretarza i pozostałych członków Zarządu. Skład Zarządu ulegał zmianie w
ciągu 2020 roku dwukrotnie. Na WZC przyjęto informację o rezygnacji 2 członków Zarządu:
Pani Alicji Ślifirczyk i Pana Roberta Bomby, oraz w to miejsce powołano nowych członków
Zarządu: Panią Annę Kwiecień i Pana Jerzego Kwaśniewskiego. W grudniu 2020 roku przyjęto
rezygnację członka Zarządu Pani Ewy Ofiary. W związku z powyższym skład Zarządu na dzień
31.12.2020 przedstawiał się jak poniżej.
Członkowie Zarządu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pełnią
swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Tabela: Skład Zarządu LGD na dzień 31.12.2020 r.

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

Imię i nazwisko

Funkcja

Cezary Adam Nowek

Prezes

Wojciech Wrzecion

Wiceprezes

Marianna Biesiadecka

Wiceprezes

Danuta Dziesińska

Członek

Anna Kwiecień

Członek

Jerzy Kwasniewski

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 Liczba
posiedzenia
w Członków Zarządu
uchwał
2020 roku
09 stycznia
4
1.
11 lutego
4
2.
11marca
4
3.
24marca
5
4.
23kwietnia
4
5.
12maja
4
6.
09czerwca
5
7.
18 czerwca
3
8.
07
sierpnia
5
9.
25
września
4
10.
12 października
4
11.
23 października
4
12.
22 grudnia
5
13.

podjętych

4
7
5
4
6
4
3
4
2
5
1
4
11

W 2020 roku odbyło się 13 posiedzeń Zarządu, pięć w siedzibie LGD, po jednym w gminach:
Wieniawa, Wolanów, Zakrzew, Jedlińsk, oraz po dwa w gminach: Przytyk i Przysucha.


w dniu 09 stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Przytyku. Na posiedzeniu podjęto4
uchwały:
Uchwała 144/III/2020
11
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Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 stycznia 2020 r.
w sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 –
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+, kwota alokacji:
600 000,00 zł.
Uchwała 145/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 stycznia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2020 rok – realizowanego
przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
Uchwała 146/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 stycznia 2020 r.
w sprawie premii jubileuszowej dla Arkadiusza Ostrowskiego pracownika Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.
Uchwała 147/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 stycznia 2020 r.
w sprawie przyznania nagrody specjalnej dla Kierownika Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki”.

 w dniu 11 lutego 2020 roku w Gminnym Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Na
posiedzeniu podjęto 7 uchwał:
Uchwała 148/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.10.2019 – 31.12.2019 r.
Uchwała 149/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
12
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w sprawie weryfikacji listy członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
Uchwała 150/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 151/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 151a/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 151b/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia pracowników Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 152/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 lutego 2020 r.
w sprawie zmiany wynagrodzenia Pana Cezarego Adama Nowek na stanowisku Kierownika
Biura w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
 w dniu 11 marca 2020 roku w Bibliotece w Zakrzewie. Na posiedzeniu podjęto 5 uchwał:
Uchwała 153/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
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Uchwała 154/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 155/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 marca 2020 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 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.
Uchwała 156/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia zmian w Załączniku nr 8 Procedury oceny i wyboru oraz rozliczania,
monitoringu i kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji
w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 20142020
Uchwała 157/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 11 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Raportu z monitoringu LSR-u Lokalnej Strategii Rozwoju za 2019 rok,
oraz wykonania wskaźników na lata 2016-2019 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania
„Razem dla Radomki”.
 w dniu 24marca 2020 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:
Uchwała 158/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2019 – 31.12.2019 r.
Uchwała 159/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
14
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z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2019 do
31.12.2019 r.” z działalności stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
Uchwała 160/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie rezygnacji z członkostwa w stowarzyszeniu, oraz Zarządzie Stowarzyszenia o nazwie
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 161/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 24 marca 2020 r.
w sprawie akceptacji dot. aktualizacji zestawienia rzeczowo-finansowego dla projektu
współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” i zmiany terminu złożenia wniosku o
płatność dla II etapu realizacji projektu.
 w dniu 23kwietnia 2020 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 6 uchwał:
Uchwała 162/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 163/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 164/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 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 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.
Uchwała 165/III/2020
15
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Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 –
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa, kwota alokacji: 1 100 001,00 zł.
Uchwała 166/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 –
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Infrastruktura Publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych, kwota alokacji: 273 299,88 zł.
Uchwała 167/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 kwietnia 2020 r.
w sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 –
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Infrastruktura Publiczna: inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną, kwota alokacji: 136 500,00 zł.
 w dniu 12maja 2020 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:
Uchwała 168/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2020 – 31.03.2020 r.
Uchwała 169/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do
31.03.2020 r.”
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Uchwała 170/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie przyznanych premii za 2019 rok dla pracowników Stowarzyszenia o nazwie „Razem
dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 171/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 12 maja 2020 r.
w sprawie przyznanej premii za 2019 rok dla Kierownika Biura Stowarzyszenia o nazwie
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
 w dniu 09czerwca 2020 roku w Urzędzie Gminy w Wolanowie. Na posiedzeniu podjęto 3
uchwały:
Uchwała 172/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 czerwca 2020 r.
w sprawie zwołania Walnego Zebrania Członków Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”.
Uchwała 173/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 czerwca 2020 r.
w
sprawie przyjęcia proponowanego porządku obrad Walnego Zebrania Członków
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”.
Uchwała 174/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 09 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia weryfikacji listy członków stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania.
 w dniu 18 czerwca 2020 roku w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Słowikowie.
Na posiedzeniu podjęto 4 uchwały:
Uchwała 175/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ponownego zwołania Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia o nazwie „Razem
dla Radomki” Lokalna Grupa Działania.
17
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Uchwała 176/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Komunikacji na 2020 rok – realizowanego przez
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
Uchwała 177/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2020 rok – realizowanego
przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
Uchwała 178/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu szkoleń dla członków Rady i pracowników Biura
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki - na 2020 rok.
 w dniu 07 sierpnia 2020 roku w Bibliotece w Wieniawie. Na posiedzeniu podjęto 2 uchwały:
Uchwała 179/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2020 – 30.06.2020 r.
Uchwała 180/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 07 sierpnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do
30.06.2020 r.”
 w dniu 25 września 2020 roku w Bibliotece w Przysusze. Na posiedzeniu podjęto 5 uchwały:
Uchwała 181/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.

18

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

Uchwała 182/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 183/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 25 września 2020 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 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.
Uchwała 184/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie terminu i warunków ogłoszenia o naborze wniosków w ramach Poddziałania 19.2 –
Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 przez
Stowarzyszenie o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania, dla działania:
- Podejmowanie działalności gospodarczej, kwota alokacji: 300 000,00 zł.
Uchwała 185/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 25 września 2020 r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
 w dniu 12 października 2020 roku w Biurze LGD w Janiszewie. Na posiedzeniu podjęto 1
uchwałę:
Uchwała 186/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 12 października 2020 r.
w sprawie zmiany wysokości składek członkowskich na rok 2021 i lata następne.
 w dniu 23października 2020 roku w Bibliotece w Przysusze. Na posiedzeniu podjęto
4uchwały:
Uchwała 187/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
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Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie przyjęcia „Sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia Lokalna Grupa
Działania „Razem dla Radomki” za okres od 01.01.2020 – 30.09.2020 r.
Uchwała 188/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do
30.09.2020 r.”
Uchwała 189/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie premii pracowników Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Razem dla
Radomki”.
Uchwała 190/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 23 października 2020 r.
w sprawie przyznanej premii dla Kierownika Biura Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
 w dniu 22grudnia 2020 roku obiegowe. Na posiedzeniu podjęto 11uchwał:
Uchwała 191/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2020 do
30.11.2020 r.”.
Uchwała 192/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie terminu zwołania sprawozdawczo-wyborczego Walnego Zebrania Członków
Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki”.
Uchwała 193/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
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w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 194/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023
stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
Uchwała 195/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia aktualizacji Planu Komunikacji na 2020 i 2021 rok – realizowanego przez
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
Uchwała 196/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Harmonogramu Realizacji Planu Komunikacji na 2020 i 2021 rok –
realizowanego przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
Uchwała 197/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 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 198/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 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 199/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
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w sprawie zatwierdzenia zmian w Procedurze oceny i wyboru oraz rozliczania, monitoringu i
kontroli grantobiorców w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020.
Uchwała 200/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie rezygnacji z członkostwa w Zarządzie Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla
Radomki” Lokalna Grupa Działania.
Uchwała 201/III/2020
Zarządu Stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki”
Lokalna Grupa Działania
z dnia 22 grudnia 2020 r.
w sprawie nabycia członkostwa w Stowarzyszeniu o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna
Grupa Działania.
W 2020 roku Lokalna Strategia Rozwoju Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” aktualizowana
została trzykrotnie:
- Aneksem Nr 11zawartymw dniu 06.05.2020 roku dotyczącym zmian zapisów w umowie
ramowej, zmian w „LSR wraz z załącznikami w wersji papierowej”, oraz zmian w
„Harmonogramie naboru wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach
LSR”.
- Aneksem Nr 12 zawarty w dniu 03.08.2020 roku dotyczącym zmian zapisów w umowie
ramowej.
- Aneksem Nr 13 zawarty w dniu 02.09.2020 roku dotyczącym zmian zapisów w Załączniku nr 5
do umowy ramowej „Planie komunikacji”.
W związku z powyższym Zarząd Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” w 2020 roku podjął
uchwały dotyczące aktualizacji LSR:
- w dniu 11 marca 2020 w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
- w dniu 11 marca 2020 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 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.
- w dniu 23 kwietnia 2020 w sprawie aktualizacji (wprowadzenia zmian) w Lokalnej Strategii
Rozwoju na lata 2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
- w dniu 23 kwietnia 2020 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 w ramach Poddziałania
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19.2 - Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.
- w dniu 25 września 2020 w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego w Lokalnej Strategii Rozwoju
na lata 2016-2023 stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem dla Radomki.
- w dniu 25 września 2020 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 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.

2.4. Rada Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
Do kompetencji Rady należy wybór projektów i operacji w rozumieniu art. 2 pkt 9
rozporządzenia nr 1303/2013 które mają być realizowane w ramach LSR, ustalenie kwoty
wsparcia operacji, które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie
Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz ustalanie Regulaminu Rady.
Rada liczy (zgodnie z § 19 ust.1 Statutu) od 12-15 członków. W skład Rady wchodzą osoby
wybrane przez Walne Zebranie Członków spośród członków reprezentujących partnerów
sektora publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców, przy czym
przedstawiciele sektora publicznego w liczbie nieprzekraczającej 49% składu Rady.
Członkowie Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” pełnią
swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
W okresie od 01.01.2020 do 31.12.2020 skład Rady nie ulegał zmianie:
Tabela: Skład Rady LGD „Razem dla Radomki” na dzień 31.12.2020

Lp.

Imię i nazwisko

Funkcja

Reprezentowany sektor

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

Dariusz Wołczyński

Przewodniczący

publiczny

Krzysztof Sobczak

Wiceprzewodniczący

publiczny

Kamil Dziewierz

Sekretarz

publiczny

Ewa Markowska-Bzducha

Członek

publiczny

Leszek Margas

Członek

publiczny

Tomasz Matlakiewicz

Członek

publiczny

Agnieszka Czubak

Członek

społeczny

Ryszard Dzik

Członek

społeczny

Mariusz Jakubczyk

Członek

gospodarczy

Wojciech Pysiak

Członek

gospodarczy

Ewa Rogulska

Członek

społeczny

Grażyna Połczyńska

Członek

społeczny

Mariola Szerszeń

Członek

społeczny

Ewa Brzezińska

Członek

gospodarczy
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W 2020 roku odbyło się 8 posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” w dniu 09 stycznia
2020dotyczące ponownej oceny wniosku wg kryterium lokalnego nr 9, w dniu 28 lutego 2020
dotyczące oceny wniosków, w dniu 27 marca 2020dotyczące oceny protestu, w dniu22maja
2020 dotyczące oceny wniosków, w dniu 22lipca 2020dotyczące oceny wniosków (2
posiedzenia), w dniu 26sierpnia 2020dotyczące oceny wniosków i 10 grudnia 2020 dotyczące
oceny wniosków.
Tabela: Wykaz posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” wraz z danymi dotyczącymi frekwencji.

Lp.

Terminy posiedzeń w 2020 roku

Liczba obecnych
Członków Rady

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

09 stycznia (1posiedzenie)

7

28 lutego (1 posiedzenie)

8

27marca (1 posiedzenie)

7

22maja(1 posiedzenie)

9

22lipca(2 posiedzenia)

8

26sierpnia(1 posiedzenie)

8

10 grudnia (1 posiedzenie)

9

Tematyka posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” w 2019 roku:
 w dniu 09stycznia 2020 roku w Urzędzie Gminy w Przytyku.
Ponowna ocena wniosku07/04/2019/RP (według kryterium lokalnego nr 9) o przyznanie
pomocy złożonego w ramach naboru prowadzonego przez LGD „Razem dla Radomki” w dniach
20.09.2019 – 10.10.2019 – konkurs 04/2019 poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
PROW 2014-2020 dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,
 w dniu 28 lutego 2020 roku w Świetlicy wiejskiej w Zatopolicach, gmina Zakrzew.
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
złożonych w ramach konkursu nr 01/2020 przeprowadzonego przez LGD w dniach 27.01.2020 13.02.2020 r.
 w dniu 27marca 2020 roku w Biurze LGD w Janiszewie.
Rozpatrzenie protestu – dotyczącego możliwości odwołania się od decyzji Rady LGD,
wzniesionego w dniu wniesionego 13.03.2020 dot. oceny wniosku złożonego w dniu
11.02.2020 (nr wniosku 06/01/2020/PD) dla naboru wniosków w ramach konkursu 01/2020
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 dniu 22maja 2020 roku w Świetlicy wiejskiej w Mniszku.
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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:
- Start-upy na inicjatywy lokalne, nabór ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 16.03.2020 –
03.04.2020- konkurs 02/2020
 w dniu 22 lipca 2020 roku w Świetlicy wiejskiej w Pogroszynie, gmina Wieniawa.
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: dla działania:
- Infrastruktura publiczna: wybudowanie, zmodernizowanie lub wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych,
- oraz Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną.
nabór ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 12.06.2020 – 30.06.2020 - konkurs 04/2020 i
05/2020.
 w dniu 26sierpnia 2020 roku w Świetlicy wiejskiej w Lisowie, gmina Jedlińsk.
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: dla działania: Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa,
nabór ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 30.06.2020 – 20.07.2020 - konkurs 06/2020.
 w dniu 10grudnia 2020 roku w Bibliotece w Zakrzewie .
Ocena wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na
wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego PROW 2014-2020 dla działania: dla działania: Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego, nabór ogłoszony przez Biuro LGD w dniach 29.10.2020 – 13.11.2020 - konkurs
07/2020.

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 2020 r. skład Komisji
Rewizyjnej Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" nie uległ zmianie.
Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem dla
Radomki” pełnią swoje funkcje społecznie i nie pobierają z tego tytułu żadnego
wynagrodzenia.
W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
Tabela: Skład Komisji Rewizyjnej LGD „Razem dla Radomki” na dzień 31.12.2020 r.

Lp.
1.
2.
3.

Imię i nazwisko

Funkcja

Grzegorz Walczak

Przewodniczący

Danuta Żuchowska

Wiceprzewodnicząca

Krystyna Bielawska

Członek

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się raz na kwartał lub w razie potrzeby.
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Tabela: Wykaz posiedzeń Komisji Rewizyjne LGD
podjętych uchwał
Lp.
Termin
Liczba
posiedzenia
w uchwał
2020 roku
28 kwietnia
1.
11 sierpnia
2.
28 października
3.

„Razem dla Radomki” z danymi dotyczącymi liczby
podjętych

4
2
2

 w dniu28kwietnia2020
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 2019 r..
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 2019 r..
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za
rok 2019 wraz z wnioskiem o udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu
Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020 r. –
31.03.2020 r.
 w dniu 11 sierpnia 2020
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności
Zarządu Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020 r. –
30.06.2020 r..
 przyjęto uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego za okres
01.01.2020r. – 30.06.2020r..
 W dniu 28 października 2020
 w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego z działalności Zarządu Stowarzyszenia
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 r.
 w sprawie przyjęcia sprawozdania merytorycznego z działalności Zarządu Stowarzyszenia
„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania za okres 01.01.2020 r. – 30.09.2020 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 dla członków Rady, członków Stowarzyszenia i pracowników
Stowarzyszenia "Razem dla Radomki "
 Szkolenia dla członków Rady "Razem dla Radomki", oraz członków Stowarzyszenia "Razem
dla Radomki"
W 2020 roku przeprowadzono 1 szkolenie w dniu: 22.07.2020; związane m.in. ze zmianami
dotyczącym i obowiązujących przepisów. W wyniku zrealizowanych szkoleń, każdy członek
Rady LGD został przeszkolony w zakresie tematycznym dotyczącym obecnie obowiązujących
przepisów dotyczących organu decyzyjnego.
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Szkolenia tematyczne dla przedstawicieli LGD (w tym również członków organów
decyzyjnych LGD) , prezentacja dobrych praktyk:
30.09-01.10.2020 r.–Giżycko, z zakresu prezentacji dobrych praktyk „Funkcjonowanie,
Inicjatywy LEADER w latach 2016-2021 oraz RLKS w województwie mazowieckim”. Lista
uczestników 7 osób.
 Szkolenia pracowników LGD "Razem dla Radomki"
W dniu 23.04.2020 pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pani
Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu-webinarze pt. Narzędzia do pracy on-line w
NGO.
W dniu 10.06.2020 Prezes LGD „Razem dla Radomki” Pan Cezary Nowek uczestniczył w
szkoleniu/webinarze pn. Budowanie relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a
jednostkami samorządu terytorialnego – problemy, wyzwania, rekomendacje –
zorganizowanym przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej.
W dniu 09.07.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w webinarium „Rolnictwo
ekologiczne”.
W dniu 29.07.2020 udział Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek w szkoleniu on-line pt. „Centra
usług socjalnych” prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Radom –
prowadzący Pan Wojciech Jabłoński.
W dniu 07.10.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w warsztatach on-line
zorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedstawicieli Lokalnych Grupa Działania z
Mazowsza. Poruszano tematy dotyczące m.in. wsparcia dla beneficjentów w związku z
Pandemią COVID-19, najczęściej popełnianych błędów we Wnioskach o Przyznanie Pomocy i
Biznesplanie, oraz kwestie różnic kursowych w poddziałaniu 19.2 i 19.4, limity środków dla
19.3 Zmiana rozporządzenia 19.3.
W dniu 27.11.2020 pracownik LGD Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniuwebinarium pt. „ROW On-line: Zarządzanie i działania w małej LGD” przeprowadzonym przez
Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie O/Poznań.
W dniu 09.11.2020 r. Prezes LGD – Cezary Nowek uczestniczył w szkoleniu pn. Społeczeństwo
nową siłą napędową rozwoju regionalnego. Jak skutecznie wykorzystywać narzędzia
terytorialne polityki spójności.
W dniu 02.12.2020 r. pracownicy LGD uczestniczyli w warsztatach on-line (webinarium)
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przekazania wiedzy pracownikom lokalnych grup
działania dla aktualizacji i bieżących działań w ramach PROW2014-2020.
W dniu 09.12.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w warsztatach on-line
przeprowadzonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z zakresu Poddziałania 19.3 Przygotowania i
realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
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W dniu 23.12.2020 pracownicy LGD uczestniczyli w warsztatach on-line (webinarium)
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przekazania wiedzy pracownikom lokalnych grup
działania dla aktualizacji i bieżących działań w ramach PROW2014-2020.

2.7. Szkolenia oraz spotkania informacyjne przeprowadzone przez Stowarzyszenie
"Razem dla Radomki "











W dniu 09.01.2020 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla
Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.
W dniu 13.01.2020 w Domu Kultury w Przysusze Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem
dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji
pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.
W dniu 23.01.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie LGD zorganizowało
spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez LGD konkursu pn. Utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego. Podczas spotkania przedstawione zostały rozporządzenia i wytyczne
dotyczące ogłoszonego naboru wniosków, dokumentacja konkursowa, zakres wsparcia, koszty
kwalifikowane. Omówione zostały również karty oceny związane z realizowanymi naborami
wniosków i procedura wyboru wniosków. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan
Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 05.02.2020 w Domu Ludowym w Milejowicach, ul. Pogodna 5/1 (gm. Zakrzew) LGD
zorganizowało bezpłatne spotkanie szkoleniowe w związku z realizowanym naborem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady prawidłowego wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Omówione zostały również podstawowe
informacje i wytyczne dotyczące ogłoszonego konkursu. Spotkanie szkoleniowe przeprowadził
pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach LGD zorganizowało warsztat refleksyjny,
którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej
realizacja w 2019 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów. Warsztaty organizowane
zostały zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia
2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Do udziału
w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, 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.
W dniu 31.03.2020 Pan Cezary Nowek Prezes LGD ”Razem dla Radomki” w Urzędzie Gminy w
Zakrzewie oraz Urzędzie Gminy w Przytyku zorganizował spotkanie informacyjnokonsultacyjne Wójtami gmin dotyczące spraw bieżących LGD Razem dla Radomki, w zakresie
ustalania działań na rok 2020, w tym w sprawie realizacji i wsparcia dla Grantobiorców
projektów grantowych. (m.in. udzielenia pożyczek na wkład własny do projektu).
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W dniu 04.03.2020 r. w Urzędzie Gminy w Wieniawie zorganizowane zostało spotkanie
informacyjne nt. realizacji projektów grantowych, które prowadził pracownik LGD Arkadiusz
Ostrowski.. Liczba uczestników.
W dniu 14.05.2020 Pana Cezary Adam Nowek Prezes Zarządu LGD „Razem dla Radomki”
uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin „Radomka” na którym przedstawił zakres
działań w ramach LSR 2016-2023 Razem dla Radomki, w kontekście przygotowywanych
naborów w zakresie Inwestycji Publicznych.
W dniu 13.07.2020 w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zorganizowała szkolenie z zakresu przygotowania
wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków na wybór operacji w zakresie
Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz
Ostrowski.
W dniu 20.08.2020 r. w Wieniawie przeprowadzona debata - spotkanie dotyczące działalności
PROW i rozwoju obszarów wiejskich gmin terenu LGD Razem dla Radomki. Spotkanie prowadził
Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek
W dniach 30.09-02.10.2020 odbyło się seminarium Związku Gmin Radomka. Uczestniczył w
nim Prezes LGD Cezary Adam Nowek jako prelegent z tematem „Funkcjonowanie, Inicjatywy
LEADER w latach 2016-2021 oraz RLKS w województwie mazowieckim”.
W dniu 28.10.2020LGD zorganizowało szkolenie w Jedlińsku w zakresie działań i informacji
Podejmowanie działalności gospodarcze. W spotkaniu wzięło udział 9 osób.

Rozdział 3. Plan komunikacji LGD w roku 2020. Wykonanie.
3.1. Działania komunikacyjne Stowarzyszenia „Razem dla Radomki”
Działania związane z procesem komunikacji i aktywizacji realizowane są przez Stowarzyszenie
„Razem dla Radomki”, zgodnie z opracowanym do Lokalnej Strategii Rozwoju Planem
Komunikacji, który zawiera opis najważniejszych działań podejmowanych przez LGD w zakresie
animacji obszarów wiejskich. Plan Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” jest dokumentem
strategicznym i innowacyjnym w obszarze kształtowania procesu komunikacji obejmującej
całokształt działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażania Lokalnej Strategii
Rozwoju w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jego strategia
zapewnia realizację działań komunikacyjnych w celu prawidłowego efektywnego wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju w latach 2016-2023 ze szczególnym udziałem całej społeczności
lokalnej, określając podstawowe zasady prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.
Realizacja Planu Komunikacji poprzez kompleksowe i odpowiednio dobrane narzędzia,
zakłada wykorzystanie różnorodnych i innowacyjnych środków pozwalających na dotarcie do
jak najszerszego grona odbiorców, umożliwiając aktywne uczestnictwo społeczności lokalnej
w działaniach podejmowanych wspólnie z LGD. W ramach planu komunikacji przekazujemy
informacje na temat wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, ale również podejmujemy działania
związane z aktywizacją mieszkańców obszaru LSR „Razem dla Radomki” poprzez organizacje
różnych inicjatyw, wydarzeń, warsztatów i spotkań animacyjnych.
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3.2. Efekty zrealizowanych działań komunikacyjnych – realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Nazwa działania

Zrealizowane narzędzie
komunikacji

Osiągnięte wskaźniki

Uwagi

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

Organizacja wydarzeń –
imprez promocyjnych LGD

Organizacja 2 wydarzeń

Zaplanowany wskaźnik:
a) liczba organizowanych
wydarzeń kulturalnych –
2 szt.
Osiągnięty wskaźnik –
2wydarzenia

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

Organizacja
spotkań
informacyjnych (organizacja
min. – min. 5 zostaną
przekazane informację na
temat
wdrażania
nowej
Lokalnej Strategii Rozwoju na
lata 2014-2020.

Organizacja 5stacjonarnych
spotkań informacyjnych:
- 13.01.2020 r. Dom Kultury w
Przysusze Spotkanie informacyjne:
Przygotowywanie wniosków o
dofinansowanie. Liczba
uczestników – 16 osób.
-14.01.2020 r. Urząd Gminy w
Wolanowie, Liczba uczestników – 6
osób.
Spotkanie informacyjne: Kierunki
działalności LGD „Razem dla
Radomki”
- 23.01.2020 r. Urząd Gminy w
Wolanowie,
Spotkanie informacyjne:
Podejmowanie działalności
gospodarczej. Liczba uczestników –
8 osób.
- 04.03.2020 r. Urząd Gminy
Wieniawa:
Spotkanie informacyjne: Projekty
Grantowe. Liczba uczestników – 17
osób.
- 28.10.2020 r. – Jedlińsk –
spotkanie informacyjne w zakresie
działań i informacji Podejmowanie
działalności gospodarczej. Liczba
uczestników – 9 osób.
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Zaplanowane wskaźniki:
a) Liczba
zorganizowanych
spotkań informacyjnych minimum 5
b) Liczba uczestników:
liczba osób
uczestniczących w
spotkaniach
informacyjnych - min. 50
osób
Osiągnięte wskaźniki:
- Liczba uczestników –
56 osób
- Liczba spotkań – 5
sztuk
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Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

Organizacja
szkoleń
warsztatów. Warsztaty z
zakresu
przygotowania
wniosków
w
ramach
Poddziałania 19.2 „Wsparcie
na wdrażanie operacji w
ramach strategii rozwoju
lokalnego kierowanego przez
społeczność”
objętego
Programem
Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020.

Łącznie
w
2020
r.
LGD
zorganizowało
5
spotkań
informacyjnych, w których udział
wzięło 56 osób.
Organizacja
3
spotkań
(warsztatów) szkoleniowych w
terminie:
- 05.02.2020 r. Dom Ludowy w
Milejowicach. Zakres tematyczny:
Przygotowanie
dokumentacji
(wniosek i biznesplan) w zakresie
aplikacji w Naborze Podejmowanie
Działalności
Gospodarczej,
W
szkoleniu
uczestniczyło
21
uczestników
- 13.07.2020 r. szkolenie z zakresu
Rozwoju
Istniejącego
Przedsiębiorstwa.
Warsztaty
pisania
wniosków
(liczba
uczestników 13 osób)

Zaplanowane wskaźniki:
a) liczba
zorganizowanych
spotkań: minimum 2
b) Liczba uczestników –
minimum 30 osób
Osiągnięte wskaźniki:
- Liczba uczestników –
41 osób
- Liczba spotkań – 3
sztuki

- W dniach 30.09.2020 r. 02.10.2020
r.
szkolenia
wyjazdowego
w
Giżycku
skierowanego do 7 osób

Łącznie
w
2020
r.
LGD
zorganizowało 3 szkolenia w
których udział wzięła grupa 40
osób)
Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

Organizacja spotkań/debat –
organizacja min. 1 spotkania
mającego na celu aktywizację
odbiorców w zakresie
wsparcia, weryfikacji potrzeb,
inicjatyw proponowanych
przez społeczności lokalne, a
także mające na celu
określenie wspólnych działań
w zakresie LSR

Organizacja 1 debaty:

Zaplanowany wskaźnik:

W dniu 20 sierpnia 2020 r. w
Wieniawie
przeprowadzona
Debata - spotkanie dotyczące
działalności PROW i rozwoju
obszarów wiejskich gmin terenu
LGD Razem dla Radomki

a) liczba organizowanych
spotkań – 1 szt.

Kampania
informacyjna nt.

Biuletyn
Działania

Opracowanie

Zaplanowane wskaźniki:

Lokalnej Grupy
„Razem
dla
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głównych założeń
LSR na lata 20162023

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023
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

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

numerów Biuletynu LGD

Ogłoszenia
na
stronach
internetowych LGD Razem
dla Radomki
oraz na
stronach
internetowych
partnerów
–
6
gmin
tworzących
LGD:
(www.wolanow.pl,
www.jedlinsk.pl,
www.wieniawa.gmina.pl,
www.gminaprzysucha.pl,
www.przytyk.pl,
www.zakrzew.pl) oraz strony
internetowe LGD "Razem dla
Radomki":
www.razemdlaradomki.pl,
www.wdolinieradomki.pl,
www.innowacyjnaradomka.pl
, www.mazowieckasieclgd.eu,
www.paprykaprzytycka.eu,
www.szkolenia-elarning.eu,

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

Realizacja
kampanii
mailingowej / newslatter.
(wysyłka do posiadanej przez

Liczba narzędzi – 1 sztuka

a)
Opracowanie
i
publikacja
min
5
numerów
Biuletynu
Informacyjnego
Osiągnięty wskaźnik – 5
biuletynów

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

strony internetowe LGD "Razem
dla
Radomki":
www.razemdlaradomki.pl,
www.wdolinieradomki.pl,
www.innowacyjnaradomka.pl,
www.mazowieckasieclgd.eu,
www.paprykaprzytycka.eu,
www.szkolenia-elarning.eu,

Zaplanowany wskaźnik:
a) Liczba narzędzi
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LSR na lata 20162023

LGD bazy mailowej informacji
o
bieżących
działaniach,
aktualnościach,
naborach
itp..)

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

Publikacja
Publikacja
artykułów w prasie lokalnej /
gminnej.
Wydawnictwa:
możliwość publikacji w m.in.
w wydawnictwach gminy
Jedlińsk, Przysuchy, Przytyka,
Wieniawy oraz Wolanowa,
Zakrzew.

Publikacja 20 artykułów nt.
inicjatyw realizowanych na temat
inicjatyw
LGD
„Razem
dla
Radomki”
w tym relacji
telewizyjnych i wywiadów w radio,

Social media – realizacja
kampanii informacyjnych za
pomocą
mediów
społecznościowych
.
Aktywne prowadzenie kanału
na
portalu
Facebook
Stowarzyzenia Razem dla
Radomki
(
www.facebook.com/LGD.Raze
mDlaRadomki/)
oraz
na
kanale
Youtube.com
(https://www.youtube.com/u
ser/RazemDlaRadomki)

Liczba narzędzi: 3

Zaplanowany wskaźnik:

- facebook profil głowny Razem dla
Radomki,

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

Organizacja
konkursu
kulinarnego (na najciekawsze
przepisy – dania i potrawy
produktów lokalnych)

Zorganizowano 1 konkurs,

Zaplanowany wskaźnik:

W dniu 14.12.2020 r. -LGD "Razem
dla Radomki" ogłosiło konkurs na
na
dania
i
potrawy
przygotowywane z produktów
tradycyjnych i lokalnych obszaru
Doliny Radomki.

a) liczba
przeprowadzonych
konkursów - 1 sztuka
b) liczba laureatów
konkursów - min.
5podmiotów. Osiągnięty
wskaźnik – 12 laureatów.

Kampania
informacyjna nt.
głównych założeń
LSR na lata 20162023

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

Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych,
rozwojowych
skierowanych do
społeczności
lokalnych,
- Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
skierowanych do
przedsiębiorców,
rolników, grup
producenckich,
promocja

internetowych służących
do informowania i
promowania LGD i
obszaru LSR - 1 szt.
Zaplanowany wskaźnik:
Publikacja min 3
informacji w prasie
lokalnej/regionalnej
Wskaźnik osiągnięty: 20
sztuki.

- facebook Papryka Przytycka
- kanał
Radomki

youtube

Razem

dla

Wskaźnik osiągnięty – 3
sztuki

Wybrane
zostaną
najlepsze
produkty w czterech kategoriach:
dania mięsne i rybne, dania
warzywne i owocowe, wyroby
piekarnicze i cukiernicze, napoje i
inne produkty. Informacja ukazała
się
na
stronie:
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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
Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych,
rozwojowych
skierowanych do
społeczności
lokalnych,
- Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
skierowanych do
przedsiębiorców,
rolników, grup

http://razemdlaradomki.pl/newspl-972 Rozstrzygnięcie konkursu
nastąpiło w dniu 26.12.2020 r.
Nagrodzonych
zostało
12
podmiotów. Informacja ta pojawiła
się na stronie internetowej:
http://razemdlaradomki.pl/newspl-981

Realizacja
kampanii
informacyjnej o produkcie
tradycyjnym
„Papryka
Przytycka” poprzez realizację
działań
informacyjnopromocyjnych,
organizacje
szkoleń oraz przygotowanie
dokumentacji do uzyskania
certyfikatu unijnego w ramach
Chronionego
Oznaczenia
Geograficznego.

Stowarzyszenie LGD Razem dla
Radomki - prowadzi kampanie
informacyjną
na
stronie
www.paprykaprzytycka.eu,
oraz
prowadzi portal społecznościowy
https://www.facebook.com/Papryk
aPrzytycka/

Organizacja
szkoleń
elearningowych z zakresu
przygotowania wniosków o
otrzymanie
wsparcia
w
projektach grantowych, w
działaniach skierowanych dla
przedsiębiorców w ramach
PROW oraz przygotowywania
rozliczenia
zrealizowanych
projektów (3 moduły szkoleń)

Stowarzyszenie Razem dla Radomki
posiada
wyspecjalizowaną
platformę
e-learningową
pod
adresem:
www.elarningszkolenia.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

Zaplanowany wskaźnik:
a) Liczba stron – 2 szt.

Realizacja kampanii za pomocą 2
stron internetowych.
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Zaplanowany wskaźnik:
a) Liczba
przeprowadzonych
szkoleń e –
learningowych – 3
szkolenie
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producenckich,
promocja
turystyki
kulinarnej i
produktów
tradycyjnych
Uzyskanie
informacji
zwrotnej nt.
oceny jakości
pomocy
świadczonej
przez LGD pod
kontem
konieczności
przeprowadzenia
ewentualnych
korekt w zakresie

z uczestników.

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
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.

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

Wypełniono 15 sztuk ankiet w
wersji elektronicznej, dostępnej w
Internecie.
Uzyskanie
informacji
zwrotnej nt.
oceny jakości
pomocy
świadczonej
przez LGD pod
kontem
konieczności
przeprowadzenia
ewentualnych
korekt w zakresie

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

Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych,
rozwojowych
skierowanych do
społeczności

Doradztwo indywidualne w
ramach
Biura
LGD
w
szczególności dla NGO i
przedsiębiorców i rolników świadczone
przez
pracowników
Biura
LGD
„Razem
dla
Radomki”,

Badania satysfakcji mają na celu
weryfikację usług korzystania z
Doradztwa/
konsultacji
przez
Pracowników Biura LGD. Są one dla
beneficjentów
działań
LSR
dowolnymi dokumentami, które
mogą oni wypełnić, dzieląc się
spostrzeżeniami
dot.
oceny
doradztwa, oceny przygotowania
konulstanta,
oceny
przeprowadzonego doradztwa.

Zaplanowany wskaźnik:

LGD w 2020 roku udzieliło 329
konsultacji rejestrowanych. (
Arkadiusz
Ostrowski
(220
konsultacji) i Małgorzata Kopycka
(109 konsultacji)

Zaplanowany wskaźnik:
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a) liczba uzyskanych
odpowiedzi w
prowadzonych
badaniach satysfakcji min. 15 sztuk

a) liczba podmiotów
którym udzielono
doradztwa - min 60
podmiotów
b) liczba osób które
otrzymały wsparcie po
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lokalnych,

konsultacje on-line

uprzednim udzieleniu
indywidualnego
doradztwa w zakresie
ubiegania się o wsparcie
na realizację LSR
świadczonego w biurze
LGD - min 10
osób/podmiotów

- Kampania
informacyjna nt.
działań
aktywizacyjnych
skierowanych do
przedsiębiorców,
rolników, grup
producenckich,
promocja
turystyki
kulinarnej i
produktów
tradycyjnych

Wskaźnik osiągnięty:
329konsultacji

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

Wprowadzanie
działań
naprawczych w przypadku
wystąpienia niskiego stopnia
zadowolenia
z
procesu
komunikacji, przez Radę
nadzorującą
proces
komunikacji społecznej, przez
realizację m.in. szkoleń osób
przeszkalających
osoby
udzielających pomocy np. w
zakresie
komunikacji
interpersonalnej)

Z uwagi na realizację działań z
dużą efektywnością, powodującą
osiągnięcie
zaplanowanych
wskaźników, Biuro LGD nie
stosowało działań naprawczych

Zaplanowany wskaźnik:

Szkolenia

Szkolenia
w
zakresie
PROW2014-2020 oraz w innej
szkolenia tematyce związane z
RLKS
realizowane
przez
pozostałe
podmioty
zewnętrzne

W II połowie 2020 r. pracownicy
LGD uczestniczyli w 4 szkolenia.
Pani Małgorzata Kopycka
27.11.2020 godz. 10.00 - 12.30 "
On-line: Zarządzanie i działania w
małej LGD" w Cezary Nowek:
09.07.2020 r. - Dialog Obywatelski
"Rolnictwo ekologiczne: naturalnie
opłacalne?" , 29.07.2020 r.
Centrum usług społecznych - czym
jest? Czemu ma służyć ? Jak je
utworzyć ? , 09.11.2020 r.
Społeczeństwo
nową
siłą
napędową rozwoju regionalnego.
Jak skutecznie wykorzystywać
narzędzia terytorialne polityki
spójności

Zaplanowany wskaźnik:
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a) liczba wprowadzonych
działań naprawczych - 1
narzędzie (w przypadku
wystąpienia
konieczności)

a) liczba uczestników
szkoleń – 4 osoby.
Wskaźnik osiągnięty:
- 4osóby
- 4 skolenia
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Szkolenia

PROW 2014-2020,RKLS,
zadania LGD i realizacja LSR
organizowane przez
Samorząd Województwa
Mazowieckiego

W
okresie
2020
roku
przedstawiciele LGD uczestniczyli w
4 szkoleniach realizowanych przez
Samorząd
Województwa
Mazowieckiego.
W okresie II połowy 2020 r.
zorganizowane zostały 4 szkolenia
prowadzone online (webinaria)
zorganizowane przez Departament
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów
Wiejskich w zakresie przekazania
wiedzy pracownikom lokalnych
grup działania dla aktualizacji i
bieżących działań w ramach
PROW2014-2020. W każdy ze
spotkań brała udział liczba min. 2
pracowników LGD (Cezary Nowek,
oraz Arkadiusz Ostrowski lub
Małgorzata Kopycka).

Szkolenia

Szkolenie z zakresu Lokalna
Strategia Rozwoju „Razem
dla Radomki”– zasady
wdrażania strategii (,- LSR,statut,- regulamin Rady,kryteria wyboruprocedury)

Spotkanie w zakresie wdrażania
Lokalnej Strategii Rozwoju "Razem
dla Radomki" w zakresie
przedstawienia najważniejszych
działań LGD zorganizowane w 21
lipca 2020 r w Pogroszynie.

Zaplanowany wskaźnik:
a) liczba uczestników – 4
osoby.
Osiągnięty wskaźnik
- 4 osoby
- 4 szkolenia

Osiągnięty wskaźnik
- 14 osób
- 1 szkolenia

3.3 Pozostałe działania aktywizacyjne podjęte przez LGD "Razem dla Radomki" w
2020 roku.
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” stara się aktywnie realizować misję 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 2020 roku LGD
„Razem dla Radomki” realizowało 3 dodatkowe projekty, które otrzymały wsparcie w
konkursach dofinansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego. Były to wnioski
realizowane w obszarach:

MAZOWIECKIE CENTRUM POLITYKI SPOŁECZNEJ Zadanie nr 1: Działania na rzecz osób
starszych w zakresie zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu
marginalizacją społeczną - WYDZIAŁ POLITYKI SENIORALNEJ – TO M.IN. DZIAŁANIA
ZMIERZAJĄCE
DO
ZWIĘKSZENIE
SAMODZIELNOŚCI
OSÓB
STARSZYCH,
PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU
37
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ZDERZENIA POKOLEŃ. SENIORZY NA RZECZ AKTYWIZACJI KULTURALNEJ I INTEGRACJI
MIĘDZYPOKOLENIOWEJ
Jest to kontynuacja działań w zakresie edukacji i animacji seniorów z terenu naszych gmin.
Nasz projekt pt. "Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji
międzypokoleniowej" otrzymał najwyższą ocenę wśród wszystkich zgłoszonych projektów do
konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej.
Zadania zrealizowane w projekcie:
Utworzenie 4 miejsc – nieformalnych Seniorskich Uniwersytetów Kultury
Utworzone zostały 4 ośrodki w których realizowany był projekt. Były to miejscowości Wrzos
(gm. Przytyk)Przytyk, Jedlińsk (gm. Jedlińsk), oraz Skrzynno w gminie Wieniawa. Część zadań
realizowanych była także na terenie gminy Zakrzew, w tym w biurze Stowarzyszenia LGD
"Razem dla Radomki" w Janiszewie.

Przeprowadzenie cyklu zajęć edukacyjnych Art. Szkoła dla Seniora
Art. Szkoła Seniora to cykl zajęć z zakresu animacji kultury, z zakresu rękodzieła, który ma na
celu przekazanie naszym uczestnikom możliwości uczestnictwa w kulturze i samemu kreowania
inicjatyw na obszarze. Wybór zajęć został podjęty na etapie przygotowania projektu wspólnie z
seniorami. Warsztaty "chlapidła" malarstwo gestu zostały przeprowadzone w Skrzynnie
podczas Koncertu na łące - start-upu klubu z gminy Wieniawa. W Skrzynnie przeprowadzono
zajęcia z zakresu warsztatów fotograficznych i filmowych. Warsztaty w Skrzynnie (filmowe i
chlapidła) prowadził animator kultury i fotograf-filmowiec Pani Maria Kosińska. Warsztaty
sztuka plastyczna w codziennym kontakcie - zorganizowane zostały stacjonarnie - dwukrotnie
w Jedlińsku. Przeprowadzono zajęcia z scarpbookingu czy też ze wzornictwa, które cieszyły się
dużym powodzeniem wśród uczestników projektu. Zajęcia prowadziła Pani Dorota Eldmna oraz
przedstawiciele Gminnego Centrum Kultury i Kultury Fizycznej w Jedlińsku. Cykl spotkań Art.
Szkoły dla seniora uzupełniły prowadzone wolontariacko przez Pana Arkadiusza Ostrowskiego
zajęcia w zakresie tematycznym: Aktywni Seniorzy i animacja kulturalno-społeczna. Podczas
nich zaprezentowane zostały informacje o możliwości aktywizacji seniorów i osób młodszych w
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oparciu o zakładanie organizacji pozarządowych i animację kultury. W ramach zajęć
aktywizujących społecznie w tym wolontariat została przybliżona seniorom idea wolontariatu,
a także sposoby propagowania idei wolontariatu szczególnie w grupach seniorów.

Laboratorium na talerzu. Zdrowy senior - Warsztaty kulinarne
W ramach projektu przeprowadzony został cykl warsztatów stacjonarnych w każdej z
miejscowości z zakresu warsztatów kulinarnych. Udało się przeprowadzić komplet zajęć w
ramach zaplanowanej inicjatywy Dla każdej miejscowości przeprowadzono po 2 spotkania.
Łącznie podczas 8 spotkań - Pani Elżbieta Bień - członek sieci dziedzictwa kulinarnego
Mazowsze zaprezentowała zdrową dietę z podstawami molekularnej kuchni. Warsztaty
kulinarne to zajęcia które cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem. Podczas zajęć seniorzy
poznali przepisy na dania tradycyjne, ale przygotowywane w sposób dietetyczny i zdrowy.
Przekazano im teoretyczne informacje z zakresu dietetyki będą uzupełnione o warsztaty kuchni
molekularnej.

Opracowanie poradników -fizjoterapeutycznego i z zakresu dietetyki dla seniora
Opracowanie (poradników) z zakresu Spotkanie z fizjoterapeutą – poradnik dla seniora, w
której prezentujemy zakres podstawowych ćwiczeń i zagadnień fizjoterapeutycznych. Autorem
publikacji jest specjalista z dziedziny fizjoterapii – mieszkanka Przysuchy – Pani Monika
Matlakiewicz. Publikacja dostępna jest: w formie on-line pod adresem:
http://ebook.wdolinieradomki.pl/rehabilitacja-seniorów/ w formacie *.PDF pod adresem
:www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/spotkaniezfizjoterapeuta.pdf
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Publikacja Zrozumieć Jesień Życia. Praktyczny poradnik żywieniowy aktywnego seniora:
Poradnik opracowała Pani dr Emilia Sykut-Domańska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie
z Wydziału Nauk o Żywności – która posiada wykształcenie wyższe w kierunku dietetyki. W
publikacji opowiada nam o zaleceniach żywnościowych, o piramidzie żywnościowej dla seniora,
o podstawowych zasadach komponowania codziennej diety – która sprawi że nasi seniorzy
będą mogli lepiej się nie tylko czuć, ale i funkcjonować.

Konkurs kulinarny dla seniorów
Konkurs Kulinarny –skierowany do seniorów (osób w wieku 55+) którzy przygotują przepisy na
dania kuchni tradycyjnej i lokalnej, w której zaprezentują potrawy charakteryzujące się niską
zawartością kaloryczną, będące przykładem zdrowej żywności w codziennej diecie seniora. W
ramach konkursu seniorzy przygotowali wybrane dania, przygotowali ich zdjęcia i przepisy a
następnie dostarczą do oceny kapituły konkursowej. Komisja konkursowa po burzliwych
obradach postanowiła przyznać niezależnie od kategorii 7 nagród głównych w postaci bonów w
wysokości 500,00 zł każdy i 5 wyróżnień w wysokości 200,00 zł każdy na zakup sprzętu AGD.
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Nagrodzeni uczestnicy, którzy przesłali zgłoszenia na potrawy: Kazimierz Guza - Zupa z
soczewicy Elżbieta Pastuszka - Klopsiki z karpia z suszonymi owocami w sosie piernikowym
Barbara Lidak - Rolada ziemniaczana w waflu Janina Kwiecień - Pierogi z pieca z barszczem
czerwonym Elżbieta Czubak - Kapusta zasmażana Grażyna Połczyńska - Zupa zarzucajka babci
Marianna Biesiadecka - Placki z kaszy gryczanej z łososiem Wyróżnieni uczestnicy, którzy
przesłali zgłoszenia na potrawy: Krzysztof Ofiara - Batoniki owsiane z żurawiną i orzechami
Bożena Wlazło - Świąteczne pierniczki Alicja Kowalczyk - Kurczak z warzywami i soczewicą
Chanel Połczyńska - Ciasteczka konopne Barbara Hebda- Pierniki

Realizacja konkursu pt. „Sztukaterie”.
Sztukaterie czyli pomysły na seniorskie start-upy to działania zaplanowane przez seniorów, ich
inicjatywy, projekty - na które dofinansowania w kwocie do 1350,00 zł - przekazywało LGD w
zakresie realizacji projektu. W ramach zadania zorganizowano pierwszy tego typu koncert na
terenach wiejskich powiatu radomskiego -łącząc muzykę ludową z koncertem grup grającej
muzykę rock i reggae. Oprócz zderzenia pokoleń, mieliśmy tutaj także zderzenie kultur, które
miało bardzo dobry odbiór. Pozostałe ośrodki zaplanowały: Przytyk - zakup serwisu na
potrzeby organizacji warsztatów kulinarnych. Podobnie panie seniorki z Wrzosu zakupiły sprzęt
kulinarny i wystawowy, aby realizować warsztaty kulinarne i promować dziedzictwo kulinarne
na wielu wydarzeniach i przeglądach, dożynkach. Grupa z Jedlińska wybrała realizację inicjatyw
kulturalno-artystycznych i uczestnictwo w warsztatach i spektaklach teatralnych.

Przygotowanie poradników - optyka u seniora oraz zero waste w codziennym życiu
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Kolejnym elementem edukacji dla uczestników projektu był przygotowany poradnik w zakresu
optyki dla seniorów i zero - waste. W publikacji "Rzuć na to okiem - czyli krótki poradnik o
wzroku" autorstwa Pani Pauliny Szczygielskiej znajdziemy m.in. informację na temat budowy
oka, chorób oczu, sposobu wykonania badania wzroku, najczęściej występujące choroby oczu,
jak dbać o okulary, jak korzystać z pomocy specjalistów, oraz optyka u seniora. Dostępnyjestna
stronie: http://www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/rzuc_na_to_okiem.pdf

Druga publikacja dotyczyła przygotowania poradnika z zakresu Zero Waste. Zero Waste czyli
życie w którym produkujemy jak najmniej odpadów, stanowić będzie odpowiedź na działania w
zakresie ekologii. Jest to temat dotychczas niezbyt dobrze znany seniorom, którzy otwarci są
na wszelką edukacją. Jest to zagadnienie przedstawione i popularyzowane na ostatnim V
Sejmiku Senioralnym Województwa Mazowieckiego – jako temat istotny w zakresie edukacji
dla seniorów.Za przygotowanie poradnika odpowiadał Pan Radosław Nowek.
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Fitness w domu dla seniora
Nagranie filmu prezentującego zestaw prostych ćwiczeń dla seniorów, które w czasie nie tylko
pandemii mogą wykonywać, aby zadbać o swoje zdrowie i aktywność. Film został
opublikowany w Internecie na serwerach Stowarzyszenia "Razem dla Radomki" oraz
udostępniony
na
portalu
youtube.com
pod
adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=dNOWW5cgB40
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DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH TO DZIAŁANIA
ZMIERZAJĄCE DO ROZWOJU SEKTORA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, ORAZ
BUDOWY SILNEGO I AKTYWNEGO SPOŁECZEŃSTWA
AKTYWNI ANIMATORZY SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH
Inicjatywa Stowarzyszenia zatytułowana „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych”
znalazła się wśród dofinansowanych projektów w zakresie aktywizacji i rozwoju organizacji
pozarządowych w konkursie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
Dzięki realizacji projektu staraliśmy się budować aktywne i silne społeczeństwo obywatelskie,
rozwijać sektor org. pozarządowych i grup nieformalnych na terenie powiatu radomskiego,
przysuskiego, zwoleńskiego, poprzez zwiększenie liczby osób, lokalnych menadżerów
społecznych - lokalnych liderów swoich środowisk, gotowych do realizacji oddolnych inicjatyw,
a także angażujących się w tworzenie i rozwój ngo’sów – w oparciu o które można stworzyć
silne społeczeństwo obywatelskie.
Zadania zrealizowane w projekcie:
Realizacja warsztatów i szkoleń dla Akademii Aktywności Organizacji Pozarządowych
Celem przeprowadzonych spotkań było podniesienie kompetencji i skuteczności organizacji,
instytucji i grup społecznych działających na terenie powiatu przysuskiego. Miały one na celu
również zaktywizować uczestników w sposób twórczy, dając im możliwości praktycznej
realizacji swoich pomysłów, nakierowania ich na samodzielną realizację inicjatyw i sprawne
prowadzenie grup nieformalnych, organizacji pozarządowych. Zorganizowano cykl 4 szkoleń,
podczas 5 spotkań. 2 szkolenia przeprowadzono w formie webinariów. Zrealizowane tematy:
Rozwój przez innowacje oraz budowanie marki i wizerunku ngo. Inspiracje dla działań dla NGO.
Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej. Skuteczne
NGO. Podstawy prawne zarządzania organizacją pozarządową. Jak skutecznie pozyskiwać
fundusze dla organizacji. Warsztaty pisania i opracowywania wniosków do konkursów.
Przewodnik po funduszach i konkursach dla ngo.
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Realizacja inicjatyw zgłoszonych w ramach start-upów na Lokalne Inicjatywy
Zamiarem realizacji projektu jest aktywne włączenie obywateli w życie swoich gmin,
społeczności lokalnych. Wnioskodawcy składali pomysły na realizację inicjatywy aktywizującej
mieszkańców, oraz w zakresie animacji społecznej. Konkurs na Lokalną Inicjatywę został
skierowany do organizacji/grup nieformalnych/osób prawnych/szkolnych klubów
wolontariackich, instytucji kultury – a jego nadrzędnym celem było przedstawienie inicjatyw
skierowanych do mieszkańców. W ramach konkursu zgłoszono 5 inicjatyw, wszystkie otrzymały
wsparcie finansowe. Poniżej prezentujemy listę operacji: • Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w
Skrzynnie – Taneczne Skrzynno – organizacja warsztatów artystycznych oraz remont
pomieszczeń budynku LSK. Wnioskowana kwota 1500 zł. Przyznana
kwota wsparcia:1300,00 zł. • Aktywne Mąkosianki – Pokonywanie barier pomiędzy
głuchoniemymi, a osobami słyszącymi. Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota
wsparcia: 1300,00 zł. • Dom Kultury w Przysusze – Wydanie płyty z kolędami i warsztaty
muzyczne. Wnioskowana kwota 1700,00 zł. Przyznana kwota wsparcia: 1500,00 zł. •
Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” – Dolina Radomki pachnąca papryką.
Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota 1100,00 zł. • Nieformalna Grupa z Przytyka –
Edukacja na przykładzie produktów lokalnych Szlaku Kulinarnego Doliny Radomki.
Wnioskowana kwota 800,00 zł. Przyznana kwota 800,00 zł.
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Utworzenie interaktywnej Mapy NGO
Na stronie internetowej www.mapango.wdolinieradomki.pl opracowana została pierwsza tego
typu witryna, na której prezentujemy mapę ngo, informację o organizacjach i przydatne
informacje dla organizacji pozarządowych. Celem utworzenia strony jest popularyzacja
dokonań i działań podejmowanych przez organizacje pozarządowe z terenu południowego
Mazowsza. Przygotowana została również mapa organizacji, która oparta będzie na „silniku”
mapy Google.com.

Działania przeprowadzone w Szkolnych Klubach Wolontariackich
W ramach tego działania zostały przeprowadzone dwa spotkania, zorganizowane w formie online. Do ich przeprowadzenia zostały wybrane dwie osoby, posiadające doświadczenie w
zarządzaniu młodzieżowymi i szkolnymi klubami wolontariackimi, a także realizujący szkolenia
w tym temacie. We Wrzosie spotkania przeprowadziła Pani Agnieszka Czubak, a w Bielisze Pani
Anna Młynarczyk. W szkoleniach uczestniczyło 20 osób.
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KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - TO
TAKŻE NASZE DZIEDZICTWO
Z WIZYTĄ U MISTRZÓW - MUZYKÓW ZIEMI RADOMSKIEJ. ETNO. KULTURA NA
MAŁYCH PODWÓRKACH.
To projekt z zakresu animacji kulturowej mający na celu promocję i pielęgnowanie piękna
dziedzictwa kultury obszarów wiejskich i folkloru ziemi radomskiej, prezentowanej przez
autentycznych twórców i muzyków tego regionu. Jest on też inicjatywą adresowaną do
mieszkańców małych miejscowości, wiosek na terenie powiatu radomskiego i przysuskiego w
województwie mazowieckim.
Zadania zrealizowane w projekcie:
Nagranie wydawnictwa zawierającego blisko 70 minut studyjnie zarejestrowanych utworów
muzyków ludowych oraz 12 filmów video z nagraniami mistrzów – harmonistów regionu
radomskiego. Nagranie prezentuje wybitnych harmonistów i ich kapele:
- Kapela Henryka Gwiazdy,
- Kapela Stanisława Wlazło i Jana Wochniaka działająca przy Gminnym Centrum Kultury i
Sportu w Wieniawie,
- Rodzinna Kapela Tarnowskich,
- Kapela Andrzeja Malika,
- Kapela Foktów z Ostrołęki
Wydawnictwo uzupełniono o nagrania zmarłych w 2020 roku wybitnych muzyków – Tadeusza
Lipca i Czesława Pańczaka, które LGD zrealizowało w grudniu 2019 roku.
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KONKURS DLA PARTNERÓW KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH W RAMACH
PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020.
LIGA AKTYWNYCH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH.
To projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy
Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, pn. Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych, mająca na celu budowę silnego,
aktywnego społeczeństwa w tym rozwój i wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych,
grup nieformalnych i lokalnych liderów z terenu powiatu radomskiego, przysuskiego
i zwoleńskiego.
Zadania zrealizowane w projekcie:
Warsztaty w ramach Akademii NGO
To cykl profesjonalnych zajęć skierowanych do liderów, organizacji pozarządowych, grup
nieformalnych z obszarów wiejskich, mający podnieść ich kompetencje w zakresie
przygotowywania i pisania wniosków w zakresie możliwości ubiegania się o dofinansowania; w
zakresie księgowości i sprawozdawczości”, w zakresie inspiracji dla ngo i innowacyjnych
działań.

Warsztaty w zakresie budowania inicjatyw wolontariackich
To cykl profesjonalnych zajęć skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej. Przeprowadzono 5
spotkań.

Organizacja konkursu Aktywne NGO
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Zgłoszono 25 inicjatyw/liderów/organizacji – miał na celu wyróżnienie i promocję działań
podejmowanych społecznie na rzecz potrzebujących, na rzecz dobra wspólnego, lokalnych
społeczności. W konkursie przekazane zostały nagrody finansowe i statuetki, których wartość
wyniosła ponad 14 000,00 zł.
W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody,
każda o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:
•
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
•
Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.
II miejsce w konkursie oraz nagrodę finansową o wartości 800,00 zł otrzymali:
• Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.
• Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”.
• Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”,
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn
• Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie,
• Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki,
• Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni”.
W kolejnej kategorii nagrodzono najciekawsze inicjatywy wolontariacie oraz inicjatywy
organizacji pozarządowych realizowane w 2019 i 2020 roku. W tej kategorii przyznano 5
głównych nagród, w ramach których każdy z laureatów otrzymał oprócz pamiątkowej
statuetki nagrodę finansową o wartości 800,00 zł. Nagrody te trafiły do:
• Koła Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku – za Prowadzenie Sklepiku Nasz
Hit oraz realizację inicjatyw wsparcia potrzebujących
• Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych „Pozytywni” za
akcję wsparcia w czasie pandemii – Szycie maseczek i fartuchów dla potrzebujących i służb
zdrowia
• Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – za Projekt Eko Skwer
• Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnoprawnych RAZEM za Festiwal Twórczości Osób z
Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”
• Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie - Organizację wydarzeń kulturalnych i edukację w
zakresie społeczno-kulturalnym.
Wyróżnienia trafiły do:
• Stowarzyszenie Wrzosowisko – za Projekt e-kobiety i organizację wiejskiego wesela w
kulturze regionu radomskiego
• Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec – Radom – Powiat za Zawody Strzeleckie o Puchar
Starosty Radomskiego.
W ostatniej kategorii Lider Społeczności Lokalnych przyznano 3 wyróżnienia:

49

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

• Dorota Towarek (Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, Gmina
Wolanów.
• Jolanta Głowacka (Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki z Cerekwii,
• Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
Nagrody główne, każda o wartości 850,00 zł – została przyznana następującym osobom:
• Małgorzata Hadas (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn i Okolice, KGW w
Pogroszynie, Gmina Wieniawa)
• Jerzy Kwaśniewski (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze)
• Wojciech Wrzecion (Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku)
• Agnieszka Czubak i Jolanta Kowalik (Stowarzyszenie Wrzosowisko, gm. Przytyk)
• Aneta Ofat (Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki z Mąkos Nowych, gm. Jastrzębia)
• Grażyna Połczyńska (Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynno, KGW ze Skrzynna gmina
Wieniawa)

Organizacja II Gali Organizacji Pozarządowej i Wolontariatu
23 października 2020 r. w Domu Kultury w Przysusze posłużyła promocji dobrych praktyk „ngosów”, wymianie wiedzy pomiędzy organizacjami, oraz wręczeniu nagród dla laureatów
konkursu.
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Rozdział 4. Realizacja Lokalnej Strategii Rozwoju. Nabory
wniosków. Budżet.
4.1.Podziałanie 19.2.
Nabory w 2020 roku.
W 2020 roku LGD „Razem dla Radomki” ogłosiła 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 2019r. przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”

Lp. Numer
naboru

Tematyka naboru

Termin
składania
wniosków

Limit dostępnych
środków w zł.

Środki
wykorzystane
w zł.

1.

01/2020

600 000,00

02/2020

100 000,00

97 709,00

3.

04/2020

27.01.2020 –
13.02.2020
16.03.2020 –
03.04.2020
12.06.2020 –
30.06.2020

600 000,00

2.

273 029,86

272 384,83

4.

05/2020

12.06.2020 –
30.06.2020

136 500,00

135 814,66

5.

06/2020

1 095 459,00

07/2020

30.06.2020 –
20.07.2020
29.10.2020 –
13.11.2020

1 100 000,00

6.

Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego
Start-upy na inicjatywy
lokalne
Infrastruktura publiczna:
wybudowanie,
zmodernizowanie lub
wyposażenie obiektów
turystycznych lub
rekreacyjnych,
Inwestycje w ogólnodostępną
i niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną
Rozwój istniejącego
przedsiębiorstwa
Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego

300 000,00

300 000,00

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

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

01/2020
02/2020
04/2020
05/2020
06/2020
07/2020

Liczba wniosków
złożonych

Liczba wniosków
wybranych do
dofinansowania

25
20
4
2
26
14

25
18
4
2
25
13

Liczba wniosków
mieszczących się w limicie
środków
12
15
4
2
7
6

Tabela: Liczba złożonych wniosków o przyznanie pomocy w ramach prowadzonych naborów LGD
„Razem dla Radomki” w 2020
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Ogółem
Wnioski zgodne z PROW i LSR
Wnioski wybrane do
dofinansowania przez LGD
Wnioski mieszczące się w limicie
środków

Sztuka
Sztuka
Sztuka

91
87
87

Sztuka

46

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

Gmina

Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego
Start-upy na inicjatywy lokalne
Infrastruktura publiczna:
wybudowanie,
zmodernizowanie lub
wyposażenie obiektów
turystycznych lub rekreacyjnych
Inwestycje w ogólnodostępną i
niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną
Rozwój istniejącego
przedsiębiorstwa
Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego
Razem:

Jedlińsk
5

Przytyk
4

Przysucha
2

Wolanów
5

Wieniawa
2

Zakrzew
7

3
1

3
0

1
1

2
1

6
1

5
0

0

1

0

0

0

1

8

3

2

3

2

8

1

1

2

2

1

7

18

12

8

13

12

28

W 2020 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady w zakresie ponownej oceny wniosku.
Posiedzenie w dniu 09.01.2020 dotyczyło oceny wniosku w zakresie kryterium lokalnego nr 9 złożonego
w ramach naborów przez LGD „Razem dla Radomki” w 2019 roku (konkurs 04/2019).
Lp.

Data
ponownego

Obszar tematyczny
wniesionego protestu

Liczba
rozpatrzonychwniosków

Rozwój istniejącego
przedsiębiorstwa

1

rozpatrzenia
1.

09.01.2020
dot. konkursu
04/2019

W 2020 roku odbyło się jedno posiedzenie Rady w zakresie oceny protestu. Posiedzenie w dniu
27.03.2020 dotyczyło oceny protestu w ramach przeprowadzonych naborów przez LGD „Razem dla
Radomki” w 2020 roku (konkurs 01/2020).
Tabela: Zakres i liczba wniosków rozpatrzonych przez Radę LGD „Razem dla Radomki” w ramach
wniesionych protestów.
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Lp.

Data
rozpatrzenia
protestu

Obszar tematyczny
wniesionego protestu

Liczba wniesionych
protestów

Liczba protestów rozpatrzonych
pozytywnie

1.

11.07.2019
dot. konkursu
01/2020

Utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego

1

0

 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w 2020 roku w ramach Poddziałania
19.2„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020,
przeprowadziło 6 naborów, w których limit dostępnych środków wynosił 2 509 529,86 zł.
 Beneficjenci złożyli łącznie 91wniosków, z czego wniosków zgodnych z PROW i LSR było 87.
W limicie dostępnych środków zmieściło się 46 wniosków.
 W podziale na gminy aktywność wykazują Beneficjenci Gminy Zakrzew – 28 złożonych
wniosków, następnie Beneficjenci Jedlińsk - 18 wniosków i kolejno Beneficjenci z Gminy
Wolanów - 13wniosków, z Gminy Przytyk i Wieniawa–po 12 złożonych wniosków, z Gminy i
Miasta Przysucha złożono 8 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 31.12.2020 roku dla
działania:
 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego utworzono 21 miejsc pracy, w tym 2 dla osób
w wieku 50+ i 1 dla osoby długotrwale bezrobotnej.
 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 13 miejsc pracy w tym 4 dla osób w wieku 50+.
W ramach przedsięwzięcia utrzymano 37,46 miejsc pracy.
 W ramach projektów skierowanych do dofinansowania 7 ukierunkowanych było na
innowacje.
 W ramach złożonych projektów 21 ukierunkowanych było na ochronę środowiska i klimatu.

4.2.Poddziałanie 19.3.
PROJEKT ZREALIZOWANY W RAMACH PODDZIAŁANIA 19.3 "PRZYGOTOWANIE I
REALIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WSPÓŁPRACY Z LOKALNĄ GRUPĄ DZIAŁANIA"
OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014-2020" – 1
projekt

Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej
Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej "MultiCel" to międzynarodowy projekt współpracy
realizowany przez partnerów z Polski oraz ze Słowacji.
Cechuje się on innowacyjnym podejściem w zakresie zaproponowanych do realizacji na
terenie partnerskich lokalnych grup działania zadań, które wpłyną na wzmocnienie kapitału
społecznego, aktywizację mieszkańców, w tym osób z grup defaworyzowanych.
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Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3
"Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020"
Działania przeprowadzone w 2020 roku.
Szkolenia e-learningowe
udostępnione na platformie www.elearning-szkolenia.eu, oferują kursy:
- Podstawy ECDL
-Podstawy prowadzenia działalności gospodarczej – ABC Młodego przedsiębiorcy

Organizacja szkoleń stacjonarnych:
- E-senior – kurs komputerowy dla osób w wieku 50+ ,
- Księgowość w firmie i organizacjach pozarządowych,
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Konkurs Biznes Junior i organizacja wyjazdów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży
Celem było propagowanie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych,
pobudzanie działań proekologicznych oraz aktywizacja i motywowanie działań i młodzieży na
rzecz społeczności lokalnej, edukacja przedsiębiorczość. Jury konkursu postanowiło z uwagi na
wysoki poziom prac i bardzo dużą ilość zgłoszeń postanowiło przyznać nagrody główne dla 4
prac oraz wyróżniania dla 28 osób. Przyznano nagrody rzeczowe o wartości ponad 6 500,00 zł.

Konkurs Laury Przedsiębiorczości – Efektywny Młody Przedsiębiorca.
Konkurs miał na celu pokazanie aktywnie działających młodych przedsiębiorców, osób które
nie ukończyły 35 roku życia i z sukcesami prowadzą działalność gospodarczą na obszarze w/w
gmin.
Laureatami konkursu zostali:
Piotr Walczak – Właściciel Firmy Image Produkcja- Firma z Jedlińska specjalizująca się w
produkcji mebli, opakowań reklamowych i systemów wystawienniczych.
Angelika Połczyńska – Właścicielka Firmy F.P.H.U Galeria Konopi. Nowatorskie rozwiązania w
wykorzystaniu konopi włóknistej, przy produkcji kosmetyków i żywności znajdują swoje
zastosowanie w rodzinnej firmie z gminy Wieniawa.
Bartłomiej Ślizak –Właściciel firmy PRO-WORKS. Firma z Wieniawy specjalizująca się w
realizacji budowy oczyszczalni ścieków, montażu kanalizacji ciśnieniowej, wprowadzające
proekologiczne rozwiązania w realizowanych usługach.
Damian Firlej – Właściciel Gabinetu Weterynaryjnego w Garnie. Gabinet weterynaryjny w
Garnie od 2018 roku dba o zdrowie i dobrostan zwierzą z terenu regionu radomskiego.
Wyróżnieni zostali:
Monika Kowal Villarroel – Właścicielka firmy VillarroelKoviGroup. KoviGroup to interaktywna
agencja z Mleczkowa, specjalizująca się w zakresie tworzenia aplikacji mobilnych na systemy
IOS, Android i Web.
Paweł Bzducha – Właściciel firmy Instal – Dom.FirmazeŚlepowronu zajmuje się realizacją
wszelkiego rodzaju usług hydraulicznych w tym montażem instalacji wodnych, kanalizacyjnych,
grzewczych, wentylacyjnych, gazowych, a także magazynowania i zagospodarowania wody
deszczowej.
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Robert Cieślik – Właściciel firmy RRC-Moto. Przysuska firma zajmująca się sprzedażą
wyselekcjonowanych aut.

Animacja i Doradztwo zawodowe
Doradztwo i wsparcie przez eksperta w zakresie m.in. budowy marki, rozwoju firmy, wdrażaniu
innowacyjnych rozwiązań w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw. Przeprowadzono 35
godzin doradztwa, z którego skorzystali przedstawiciele 12 firm.

Opracowanie publikacji:
Profilowanie behawioralne
W publikacji wyjaśniamy informacje w zakresie czym jest profilowanie, czy można zostać
ludzkim wykrywaczem kłamstw, fakty i mity na temat mowy ciała i wykrywania kłamstwa.
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Publikacja dostępna jest pod
adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/e_book_profilowaniebehawioralne
.pdf

Ochrona środowiska w gminach. Zasady segregacji śmieci.
W publikacji prezentujemy zagadnienia związane ze świadomością i zachowaniami
ekologicznymi, wpływy konsumenta na środowisko naturalne. Prezentujemy etapy procesu
recyklingu, filozofię zero waste, a przede wszystkim prezentujemy informacje jak segregować
odpady. W publikacji znajduje się też informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych na terenie gmin Doliny Radomki. Publikacja dostępna jest pod
adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/e_book_ochronasrodowiska.pdf
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4.3. Realizacja wskaźników LSR.

Cel szczegółowy

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

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

Cel ogólny

Wskaźniki
rezultatu

liczba utworzonych
nowych miejsc
pracy (w tym
samozatrudnienie)
w tym przez osoby
w wieku 50 +:

Stan
Jednostka
początk
miary
owy

36 szt.
94,74%

38
liczba
podniotów

0
4

liczba
utrzymanych/utwor
liczba
zonych miejsc pracy
podniotów
w działających
firmach

liczba projektów
skierowanych do
przedsiębiorców

Stan
Realizac Przedsięwzięci Wskaźniki
docelowy ja (%)
e
produktu

liczba
podniotów

6
100%

20 szt.
0

18
100%

0

1

0

liczba operacji
1.1.1 Nowi
polegających na
przedsiębiorcy
utworzeniu
na obszarze LGD nowego podmiotu
„Razem dla
gospodarczego/ w
Radomki”
tym dla osób w
wieku 50+

Stan
docelo
wy

Realizacja (%)

R

U

P

7

11
28,95%

18
47,37%

38

18,42%

szt.

6
100%

4

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

liczba operacji
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

szt.

1.2.1 Komercjali
zacja i promocja
produktów
lokalnych oraz
wsparcie
przetwórstwa
lokalnego

liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy w tym
współpracy
międzynarodowej

liczba
projekt
ów

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM; U – Projekty, dla których podpisano umowę na realizację z UMWM; P – projekty wypłacone, zakończone
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Jedno
stka
miary

29
76,32%

6
18

5
27,77%

33,33%

1

0

8
44,44%

13
72,22%

0

0
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Cel szczegółowy 2.1
Włączenie społeczne
grup
defaworyzowanych

Cel szczegółowy

Cel szczegółowy 2.2 Aktywizacja i integracja
społeczna

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

Cel ogólny

Wskaźniki
rezultatu

liczba osób z grup
de
faworyzowanych
objętych
wsparciem

Stan
Jednostka
początk
miary
owy

Liczba
podmiotów

liczba
organizacji/podmio
tów/grup
Liczba
zaktywizowanych organizacji/
do podejmowania
podmiot
inicjatyw
ów

0

0

Stan
Realizac Przedsięwzięci Wskaźniki
docelowy ja (%)
e
produktu

216
100%

40

35
83,33%

42

2.1.1 Inicjatywy
lokalne na rzecz
osób z grup
defaworyzowan
ych

liczba inicjatyw
skierowanychdo
grup
defaworyzowanyc
h

2.2.1Aktywna
społeczność
wykorzystująca
lokalne zasoby

liczba nowych
inicjatyw
wykorzystujących
lokalne zasoby

Jedno
stka
miary

szt.

szt.

Stan
docelo
wy

6

54

Realizacja (%)

R

U

P

0

0

6
100%

7
12,96%

22
40,74%

15
27,77%

29
53,70%
liczba projektów
współpracy
skierowanych do
przedsiębiorców,
grup
defaworyzowanyc
h, lokalnych
twórców

liczba
projektów

0

1
50%

2

2.2.2Aktywna i
przedsiębiorcza
społeczność
wiejska

liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy w tym
projektów
współpracy
międzynarodowej

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM; U – Projekty, dla których podpisano umowy na realizację z UMWM; P – projekty wypłacone, zakończone
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liczba
projekt
ów

2

0

0

1
50%

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

Cel szczegółowy

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

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

Cel ogólny

Wskaźniki
rezultatu

liczba projektów
skierowanych do
turystów,
mieszkańców
obszaru LGD

Liczba osób
korzystających z
infrastruktury
turystycznej i
rekreacyjnej,
orazliczba osób
korzystających z
infrastruktury
kulturalnej

Jednostka
miary

liczba
projektów

liczba
podmiot
ów

Stan
początko
wy

0

Stan
Realizacja Przedsięwzięci
docelowy (%)
e

1 projekt

0

6 000
0

3.1.1Promocja
dziedzictwa
kulturowego i
turystyki
obszaru LGD
3.1.2 Inwestycje
w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
turystyczną i
rekreacyjną

6 000
100%

3.2.1 Inwestycje
w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
kulturalną

Wskaźniki
produktu

liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy w tym
projektów
współpracy
międzynarodowej

szt.

liczba
wybudowanych,
zmodernizowanyc
h lub
wyposażanych
obiektów
turystycznych lub
rekreacyjnych

szt.

Liczba nowych lub
zmodernizowanyc
h lub
wyposażonych
obiektów
infrastruktury
kulturowej

gdzie: R –projekty rozpatrywane przez UMWM; U – Projekty, dla których podpisano umowy na realizację z UMWM; P – projekty wypłacone, zakończone
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Jedno
stka
miary

szt.

Stan
docelo
wy

Realizacja (%)

R

U

P

1
projekt

0

0

0

13

4
30,77%

0

10 szt.
76,92%

1
20%

3 szt.
60%

5

1
20%

4
80%
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 Realizacja wskaźnika dlacelu ogólnego 1:Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla
mieszkańców i turystów,
 Cel szczegółowy 1.1: Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych
oraz innowacji,
 Przedsięwzięcie 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
–docelowa realizacja wskaźnika: 38podpisanych umów dla operacji polegających na
utworzeniu nowego podmiotu gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ - 4 szt..
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku to 29podpisanych umów, oraz 7
rozpatrywanych wniosków dla operacji polegających na utworzeniu nowego podmiotu
gospodarczego/ w tym dla osób w wieku 50+ - 4 szt.
PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 76,32% /W TYM DLA OSÓB W WIEKU 50+ - 100%
 Przedsięwzięcie 1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla
Radomki”
- docelowa realizacja wskaźnika:18 podpisanych umów dla operacji polegających na rozwoju
istniejącego przedsiębiorstwa
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku to 13podpisanych umów, oraz 6
rozpatrywanych wniosków dla operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 72,22%
 Cel szczegółowy 1.2: Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych
produktach i usługach,
 Przedsięwzięcie 1.2.1 Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie
przetwórstwa lokalnego
- docelowa realizacja wskaźnika to liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym
współpracy międzynarodowej– 1 projekt
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku– 0
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA NA DZIEŃ 31.12.2020 – 0
 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 2:Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie
społeczne mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki”
 Cel szczegółowy 2.1:Włączenie społeczne grup defaworyzowanych,
 Przedsięwzięcie 2.1.1:Inicjatywy lokalne na rzecz osób z grup de faworyzowanych
–docelowa realizacja wskaźnika 6 szt. podpisanych umów nainicjatywy skierowane do grup de
faworyzowanych
WSKAŹNIK DOCELOWY 6 SZT. ZAŁOŻONY DO OSIĄGNIĘCIA W ROKU 2023 ZREALIZOWANO W
100% W LATACH 2016-2018(do wyliczenia średniej wskaźnika przyjmujemy 100%)
 Cel szczegółowy 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna,
 Przedsięwzięcie 2.2.1:Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby
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- docelowa realizacja wskaźnika:54podpisane umowy na nowe inicjatywy wykorzystujące
lokalne zasoby
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku to 29 podpisanych umów, oraz 15
rozpatrywanych wniosków na nowe inicjatywy wykorzystujące lokalne zasoby
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓWNA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 53,70%,
 przedsięwzięcie 2.2.2:Aktywna i przedsiębiorcza społeczność wiejska
- docelowa realizacja wskaźnika: 2 podpisane umowy na projekty współpracy w tym projekty
współpracy międzynarodowej
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku to 1zrealizowany projekt współpracy w tym
projekty współpracy międzynarodowej
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓWNA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 50%
 Realizacja wskaźnika dla celu ogólnego 3: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla
mieszkańców i turystów
 Cel szczegółowy 3.1:Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru
LGD,
 Przedsięwzięcie 3.1.1: Promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki obszaru LGD
- docelowa realizacja wskaźnika 1 zrealizowany projekt współpracy w tym projekt współpracy
międzynarodowej
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020roku– 0
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA NA DZIEŃ 31.12.2020 WYNIOSŁA – 0
 Przedsięwzięcie 3.1.2:Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną i rekreacyjną,
- docelowa realizacja wskaźnika 13podpisanych umów na wybudowane, zmodernizowane lub
wyposażane obiekty turystyczne lub rekreacyjne,
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku – 10podpisanych umów, oraz 4 rozpatrywane
wnioski na wybudowane, zmodernizowane lub wyposażone obiekty turystyczne lub
rekreacyjne
- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKA DOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 76,92%
 Cel szczegółowy 3.2:Wzmocnienie spójności lokalnej,
 Przedsięwzięcie3.2.1:Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną
- docelowa realizacja wskaźnika 5podpisanych umów na nowe lub zmodernizowane lub
wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej
- realizacja wskaźnika na dzień 31.12.2020 roku – 4podpisane umowy, oraz 1 rozpatrywany
wniosek na nowe lub zmodernizowane lub wyposażone obiekty infrastruktury kulturowej
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- PROCENTOWA REALIZACJA WSKAŹNIKADOTYCZĄCA PODPISANYCH UMÓW NA DZIEŃ
31.12.2020 WYNIOSŁA – 80%

4.4. Realizacja budżetu
Tabela: Cel ogólny 1 Realizacja budżetu
Lp. Nazwa
Planowana
wartość Wartość
przedsięwzięcia końcowa wskaźnika w wskaźnika w zł
zł.
dotycząca
rozpatrywanych
operacji
na
dzień31.12.2020
r.

Wartość
wskaźnika w zł
dotycząca
podpisanych
umów
na
dzień31.12.2020
r.

Wartość
wskaźnika w zł
dotycząca
zakończonych
operacji
na
dzień31.12.2020
r.

1.

550 000,00

900 000,00

2.

3.

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

1 900 000,00

350 000,00

1 450 000,00
3 449 913,00

1 012 356,00

1 000 000,00

1 349 912,91

2 349 912,91
liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy w
tym współpracy
międzynarodowej

30 000,00

Razem: 5 379 913,00

0

0

0

3 799 912,91

1 550 000,00

2 249 912,91

3 799 912,91

Tabela: Cel ogólny 2 Realizacja budżetu
Lp.

Nazwa
przedsięwzięcia

1.

2.1.1
Inicjatywy
lokalne na rzecz osób z
grup
defaworyzowanych
2.2.1Aktywna

2.

Planowana wartość Wartość
końcowa wskaźnika wskaźnika
w zł.
dotycząca
rozpatrywany
ch operacji na
dzień31.12.20
20 r
45 940,00

0

650 957,00

97 704,00
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Wartość
wskaźnika dot.
podpisanych
umów na dzień
31.12.2020 r.

0

67 069,00

Wartość
wskaźnika
dot.
zakończonych
operacji
na
dzień
31.12.2020 r.
45 940,00

338 002,00
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3.

społeczność
wykorzystująca
lokalne zasoby
2.2.2Aktywna
i
przedsiębiorcza
społeczność wiejska

405 071,00
liczba
zrealizowa
nych
projektów
współpracy
w tym
współpracy
międzynar
odowej

278 000,00

0

97 704,00

0

89 280,00

67 069,00

RAZEM: 974 897,00

473 222,00
540 291,00

Tabela: Cel ogólny 3 Realizacja budżetu
Lp. Nazwa
Planowana
wartość Wartość
przedsięwzięcia końcowa wskaźnika w zł. wskaźnika
dotycząca
rozpatrywanych
operacji
na
dzień31.12.2020
r

Wartość
wskaźnika
dot.
podpisanych
umów
na
dzień
31.12.2020
r.

Wartość
wskaźnika
dotycząca
zakończonych
operacji
na
dzień31.12.2020
r

1.

3.1.1Promocja
dziedzictwa
kulturowego i
turystyki
obszaru LGD

2.

3.2.1 Inwestycje w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
kulturalną

3.

3.1.2 Inwestycje w
ogólnodostępną i
niekomercyjną
infrastrukturę
turystyczną
i
rekreacyjną

liczba
zrealizowanych
projektów
współpracy w
tym współpracy
międzynarodowej

180 000,00

0

0

0

710 704,10

67 570,97

68 243,69

574 204,09

642 447,78
3 002 485,90

272 384,83

0

2 729 456,03

2 729 456,03

RAZEM: 3 893 190,00

339 955,80

3 371 903,81
3 711 859,61

 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2020
dla celu ogólnego 1: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i
turystów,
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celu szczegółowego 1.1:Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz
innowacji,
przedsięwzięcia 1.1.1: Nowi przedsiębiorcy na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
- docelowa realizacja budżetu –1 900 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 1 450 000,00
- procentowa realizacja budżetuna dzień 31.12.202076,32%
Przedsięwzięcia1.1.2.: Silny sektor mikro i małych firm na obszarze LGD „Razem dla Radomki”
- docelowa realizacja budżetu – 3 449 913,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 2 349 912,91
- procentowa realizacja budżetuna dzień 31.12.202068,12%
celu szczegółowego 1.2: Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych
produktach i usługach,
przedsięwzięcia 1.2.1Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie
przetwórstwa lokalnego
- docelowa realizacja budżetu– 30 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 0
- procentowa realizacja budżetuna dzień 31.12.2020- 0
 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2020
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
- docelowa realizacja budżetu–45 940,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 45 940,00
- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 - 100%
celu szczegółowego 2.2: Aktywizacja i integracja społeczna,
przedsięwzięcia 2.2.1:Aktywna społeczność wykorzystująca lokalne zasoby
- docelowa realizacja budżetu – 650957,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 405 071,00
- procentowa realizacja budżetu na dzień 31.12.2020– 62,23%
przedsięwzięcia 2.2.2:Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów
współpracy międzynarodowej
- docelowa realizacja budżetu– 278 000,00
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- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 89 280,00
- procentowa realizacja budżetu – 32,12%
 Realizacja budżetu na dzień 31.12.2020
dla celu ogólnego 3: Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i
turystów
celu szczegółowego 3.1:Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD,
przedsięwzięcia 3.1.1: Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów
współpracy międzynarodowej
- docelowa realizacja budżetu– 180 000,00
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 0
- procentowa realizacja budżetu – 0%
przedsięwzięcia 3.1.2: Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę
turystyczną i rekreacyjną
- docelowa realizacja budżetu– 3002485,90
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 – 2 729456,08
- procentowa realizacja budżetu zrealizowana w latach 2016-2020 90,91%
celu szczegółowego 3.2: Wzmocnienie spójności lokalnej,
przedsięwzięcia3.2.1:Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną infrastrukturę kulturalną
- docelowa realizacja budżetu– 710704,10
- realizacja budżetu na dzień 31.12.2020 –642447,78
- procentowa realizacja budżetu zrealizowana w latach 2016-2020 - 90,40%

Rozdział 5. Kontrole w LGD „Razem dla Radomki”
W 2020 roku w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” z siedzibą w
Janiszewie ul. Zielona 127 Gmina Zakrzew nie przeprowadzono kontroli.
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Realizacja misji stowarzyszenia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
„Razem dla Radomki” w latach 2016-2020
ze szczególnym uwzględnieniem roku 2020.
Realizacja naborów lata 2016-2020
 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” w latach 2016-2020 w ramach Poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020
przeprowadziło22 nabory.
 Beneficjenci złożyli łącznie 261 wniosków, z czego wniosków zgodnych z LSR-em było 251.
W limicie dostępnych środków zmieściło się 146 wniosków.



W podziale na gminy największą aktywność wykazują Beneficjenci Gminy Zakrzew 57
wniosków i kolejno Beneficjenci z Gminy Jedlińsk – 49wniosków, Gminy i Miasta
Przysucha - 46 złożonych wniosków, Gminy Przytyk – 38 wniosków, Gminy Wolanów - 38
wniosków, oraz Gminy Wieniawa - 33 wniosków.

1 wniosek dotyczył terenu powiatu radomskiego.

W wyniku przeprowadzonych naborów w ramach Poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 w latach 2016-2020 wg stanu na dzień
31.12.2020 roku dla działania:
 Utworzenie nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób 50+, utworzono 41miejsc
pracy. 4 osoby to długotrwale bezrobotni, a 6 osób jest w wieku 50+.
 Rozwój podmiotu gospodarczego utworzono 48 miejsc pracy. 7 osób jest w wieku 50+. W
ramach przedsięwzięcia utrzymano 113,43 miejsc pracy.

 Infrastruktura publiczna powstało 14obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej i
5 infrastruktury kulturowej.
 W ramach złożonych projektów 30 ukierunkowanych było na innowacje.
 W ramach złożonych projektów 42 ukierunkowanych było na ochronę środowiska i
klimatu.
Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach realizacji podejścia Leader otrzymało
pozytywną ocenę w zakresie efektywności wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju obszaru
LGD w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dzięki czemu
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otrzymało ponownie dodatkowe środki finansowe w kwocie 880 000,00 zł przeznaczone na
przeprowadzenie naborów wniosków.
Dzięki wytężonej pracy Biura LGD „Razem dla Radomki” udało nam się znaleźć w grupie
ok. 30% najlepszych lokalnych grup działania które otrzymały dodatkowe wsparcie
finansowe. Warto zaznaczyć, że na dwa możliwe bonusy finansowe przeznaczone dla
najprężniej działających LGD otrzymaliśmy je dwukrotnie, uprzednio w 2019 roku
otrzymując kwotę 800 000,00 zł., jako jedna z dziesięciu lokalnych grup działania z terenu
województwa mazowieckiego. Jest to dla nas szczególnie istotne, gdyż otrzymanie
najwyższych ocen – stanowi pozytywną opinię naszej pracy.
Dodatkowe środki zostały przeznaczone na działania związane
przedsiębiorczości na obszarze działania „Razem dla Radomki”.

z

rozwojem

Realizacja wskaźnika produktu, oraz realizacja budżetu na lata 2016-2020
Wskaźnik produktu 1 przedsięwzięcie 1.1.1: 76,32%(zrealizowano 29 szt. z docelowych 38 szt.)
Wskaźnik produktu 2 przedsięwzięcie 1.1.1: 100%(zrealizowano 4 szt. z docelowych 4 szt.)
Wskaźnik produktu 3 przedsięwzięcie 1.1.2: 72,22%(zrealizowano 13 szt. z docelowych 18 szt.)
Wskaźnik produktu 4 przedsięwzięcie 1.2.1: 0%(zrealizowano 0 szt. z docelowych 1 szt.)
Wskaźnik produktu 5 przedsięwzięcie 2.1.1: 100%(zrealizowano 6 szt. z docelowych 6 szt.)
Wskaźnik produktu 6 przedsięwzięcie 2.2.1: 53,70%(zrealizowano 29 szt. z docelowych 54 szt.)
Wskaźnik produktu 7 przedsięwzięcie 2.2.2: 50,00%(zrealizowano 1 szt. z docelowych 2 szt.)
Wskaźnik produktu 8 przedsięwzięcie 3.1.2: 76,92%(zrealizowano 10 szt. z docelowych 14 szt.)
Wskaźnik produktu 9 przedsięwzięcie 3.2.1: 80%(zrealizowano 4 szt. z docelowych 5 szt.)
Wskaźnik produktu 10 przedsięwzięcie 3.1.1: 0%(zrealizowano 0 szt. z docelowych 1 szt.)

Wykorzystanieśrodków finansowych w latach 2016-2020
Przedsięwzięcie 1.1.1: 76,32% (wykorzystano 1 450 000,00 z kwoty 1 900 000,00)
Przedsięwzięcie 1.1.1: 100% (wykorzystano 200 000,00 z kwoty 200 000,00)
Przedsięwzięcie 1.1.2: 68,12% (wykorzystano 2 349 912,91 z kwoty 3 449 913,00)
Przedsięwzięcie 1.1.2: 0% (wykorzystano 0 z kwoty 30 000,00)
Przedsięwzięcie 2.1.1: 100% (wykorzystano 45 940,00 z kwoty 45 940,00)
Przedsięwzięcie 2.2.1: 62,23% (wykorzystano 405 071,00 z kwoty 650 957,00)
Przedsięwzięcie 2.2.2: 32,12% (wykorzystano 89 280,00 z kwoty 278 000,00)
Przedsięwzięcie 3.1.2: 90,91% (wykorzystano 3 371 903,81 z kwoty 3 002 485,90)
Przedsięwzięcie 3.2.1: 90,40% (wykorzystano 642 447,78 z kwoty 710 704,10)
Przedsięwzięcie 3.1.1:0% (wykorzystano 0 z kwoty 180 000,00)

Realizacja wskaźnika produktu, oraz realizacja budżetu na lata 2016-2020 w ujęciu
tabelarycznym
Tabela: Cel ogólny 1 Realizacja wskaźnika produktu
Lp. Nazwa przedsięwzięcia

Realizacja wskaźnika na
Dzień 31.12.2020 r.
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Realizacja budżetu na
Dzień 31.12.2020 r.
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1.1.1 Nowi przedsiębiorcy na
obszarze LGD „Razem dla
Radomki”

1.

3.

1.2.1 Komercjalizacja i promocja
produktów lokalnych oraz
wsparcie przetwórstwa lokalnego

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

2.

docelowa

Podpisane umowy docelowa

Podpisane
umowy

38podpisanych
umów dla
operacji
polegających na
utworzeniu
nowego
podmiotu
gospodarczego
w tym 4 dla
osób w wieku
50+

29podpisanych umów
dla
operacji
polegających
na
utworzeniu nowego
podmiotu
gospodarczego
w tym 4 dla osób w
wieku 50+

1 900 000,00 zł

1 450 000,00 zł

3 449 913,00

76,32%
w tym 150% dla
osób w wieku 50+
2 349 912,91

18podpisanych
umów dla
operacji
polegających na
rozwoju
istniejącego
przedsiębiorstwa

76,32%
w tym 100% dla osób
w wieku 50+
13podpisanych umów
dla
operacji
polegających
na
rozwoju istniejącego
przedsiębiorstwa

68,12%

72,22%
1 podpisana
umowa na
realizację
projektu
współpracy

0 podpisanych umów
na realizację projektu
współpracy

30 000,00

0

Tabela: Cel ogólny 2 Realizacja budżetu
Lp. Nazwa
Realizacja wskaźnika na
przedsięwzięcia Dzień 31.12.2020 r.
docelowa
Podpisane umowy
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Realizacja budżetu na
Dzień 31.12.2020 r.
docelowa
Podpisane
umowy

3.

2.2.1Aktywna
społeczność
wykorzystująca
lokalne zasoby

2.

6podpisanych
umównainicjatywy
skierowane do grup
defaworyzowanych

6 podpisanych
umównainicjatywyskierowane
do grup defaworyzowanych

45 940,00

45 940,00

100%
100%
54podpisane
umowy na nowe
inicjatywy
wykorzystujące
lokalne zasoby

29 podpisanych umów na
nowe inicjatywy
wykorzystujące lokalne
zasoby

650 957,00

405071,00

278 000,00

62,23%
89 280,00

53,70%
2 podpisane umowy
na realizację
projektów
współpracy

2.2.2Liczba
zrealizowanyc
h projektów
współpracy w
tym projektów
współpracy
międzynarodo
wej

1.

2.1.1 Inicjatywy
lokalne na rzecz
osób z grup
defaworyzowany
ch
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1 podpisana umowa na
realizację projektu
współpracy
50,00%

32,12%

Tabela: Cel ogólny 3 Realizacja budżetu

1.

2.

3.1.2 Inwestycje w
3.1.1Promocja dziedzictwa
ogólnodostępną i
kulturowego i turystyki obszaru
niekomercyjną infrastrukturę
LGD
turystyczną i rekreacyjną

Lp. Nazwa
Realizacja wskaźnika na
przedsięwzięcia Dzień 31.12.2020 r.
docelowa
Podpisane
umowy

Realizacja budżetu na
Dzień 31.12.2020 r.
docelowa
Podpisane
umowy

1 podpisana umowa
na realizację projektu
współpracy

0
podpisanych
umów na realizację
projektu współpracy

180 000,00

0

14 podpisanych
umów
nawybudowane,
zmodernizowane lub
wyposażane obiekty
turystyczne lub
rekreacyjne

10 podpisanych
umów na
wybudowane,
zmodernizowane
lub wyposażone
obiekty turystyczne
lub rekreacyjne

3 002 485,90

3 371 903,81

76,92%
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90,91%

3.

3.2.1 Inwestycje w
ogólnodostępną i
niekomercyjną infrastrukturę
kulturalną
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5podpisanych umów
na nowe lub
zmodernizowane lub
wyposażone obiekty
infrastruktury
kulturowej

4 podpisane umowy
na
nowe
lub
zmodernizowane
lub
wyposażone
obiekty
infrastruktury
kulturowej

710 704,10

80%

642447,78

90,40%

Aktywność organów LGD „Razem dla Radomki”. W 2020 roku odbyło się:





jedno Walne Zebrania Członków LGD „Razem dla Radomki”,
trzynaście posiedzeń Zarządu, na których podjęto 60 uchwał,
trzy posiedzenia Komisji Rewizyjnej, na których podjęto 6 uchwał,
dziewięć posiedzeń Rady LGD „Razem dla Radomki” na których oceniono łącznie 91
wniosków i podjęto 137 uchwał.

W 2020 roku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”
wykorzystała środki zewnętrzne na realizację 4 zadań publicznych na łączną kwotę:
105 146,12 zł.

"Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji
międzypokoleniowej" – na kwotę 45 686,00 zł.
„Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” – na kwotę 18 545,07 zł
„Z wizytą u mistrzów - muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na
małych podwórkach” – na kwotę 14 993,94 zł
„Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” – na kwotę 25 921,11
Działania aktywizacyjne LGD w 2020 roku
Jak też było organizatorem lub współorganizatorem 3wydarzeń promujących
lokalnych przedsiębiorców, wytwórców, lokalny folklor oraz lokalne stowarzyszenia.
W dniu 25.01.2020 w Skrzyńsku odbyły się warsztaty nauki przyśpiewek ludowych połączone z
biesiadą przy muzyce Kapeli Andrzeja Malika. Wydarzenie zostało zorganizowane przez
Stowarzyszenie „Razem dla Skrzyńska” w partnerstwie z LGD Razem dla Radomki – która
wsparła finansowo to wydarzenie, które zorganizowane zostało w ramach konkursu na wybór
start-upów dla projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” realizowane
przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki”.
W dniu 18.09.2020 odbył się Koncert na łące w Skrzynnie, który rozpoczął realizację projektu
Zderzenia pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturalnej i integracji międzypokoleniowej. W
koncercie wystąpił zespół Alicetea, Zespół Śpiewaczy Lokalnego Stowarzyszenia Kobiet ze
Skrzynna w towarzystwie kapeli Andrzeja Mandeckiego. Zadanie dofinansowano ze środków z
budżetu Województwa Mazowieckiego.
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W dniu 23.10.2020 Stowarzyszenie LGD „Razem dla Radomki” zorganizowało Galę Organizacji
Pozarządowych i Wolontariatu, która odbyła się w Domu Kultury w Przysusze. Wydarzenie to
stanowiło okazję do zaprezentowania aktywnych organizacji, lokalnych liderów oraz instytucji,
które udzielają wsparcia merytorycznego, doradczego i finansowego dla stowarzyszeń.

W 2020 roku opracowaliśmy 9 publikacji, wydawnictw:
W dniu 04.08.2020 na stronach LGD „Razem dla Radomki” zaprezentowaliśmy publikację pt.
Robotyka w szkołach podstawowych. Publikacja opracowana została w ramach realizacji
projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.3 "Przygotowanie i realizacja działań w
zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich
na
lata
2014-2020".
Publikacja
dostępna
jest
pod
adresem
http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/robobook_rdr.pdf
W dniu 23.12.2020 na stronach www. Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” ukazała się nowa
publikacja LGD pn. Rzuć na to okiem – czyli krótki poradnik o wzroku. Publikacja została
opracowana w ramach projektu Stowarzyszenia LGD „Razem dla Radomki” pn. „Zderzenia
pokoleń. Seniorzy na rzecz edukacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej”. Zadania
dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.
Publikacja
w
wersji
*.pdf
dostępna
jest
pod
adresem
www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/rzuc_na_to_okiem.pdf
W miesiącu grudniu roku LGD „Razem dla Radomki” opracowało nowe wydawnictwo
muzyczne, zawierające na dwóch płytach CD zapis nagrań audio i filmów wideo
prezentujących harmonistów i kapele ludowe z regionu radomskiego. Płyta zawiera muzykę
wykonywaną przez kapelę Braci Tarnowskich z Domaniowa, Henryka Gwiazdy, Stanisława
Wlazło i Jana Wochniaka, Rodzinnej Kapeli Foktów Adama Malika. Wydawnictwo uzupełniono
o nagrania zmarłych w 2020 roku wybitnych muzyków – Tadeusza Lipca i Czesława Pańczaka,
które LGD zrealizowało w grudniu 2019 roku. Realizację wydawnictwa zrealizowano w ramach
projektu Z wizytą u mistrzów - muzyków ziemi radomskiej. Etno. Kultura na małych
podwórkach dofinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
Nagrania zostały oprócz wydania płyty w ilości 230 sztuk, udostępnione w Internecie na
portalu youtube.com https://www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki/.
W dniu 27.12.2020 LGD opublikowało nowe opracowanie. Publikacja: Spotkanie z
fizjoterapeutą – poradnik dla seniora, w której prezentujemy zakres podstawowych ćwiczeń i
zagadnień fizjoterapeutycznych. Autorem publikacji jest specjalista z dziedziny fizjoterapii –
mieszkanka Przysuchy – Pani Monika Matlakiewicz. Publikacja dostępna jest: w formie on-line
pod adresem: http://ebook.wdolinieradomki.pl/rehabilitacja-senirow/ w formacie *.PDF pod
adresem:www.razemdlaradomki.pl/images/zderzenia2020/spotkaniezfizjoterapeuta.pdf
W dniu 27.12.2020 wydanie publikacji Zrozumieć Jesień Życia. Praktyczny poradnik
żywieniowy aktywnego seniora: Poradnik opracowała Pani dr Emilia Sykut-Domańska z
Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z Wydziału Nauk o Żywności – która posiada
wykształcenie wyższe w kierunku dietetyki. W publikacji opowiada nam o zaleceniach
żywnościowych, o piramidzie żywnościowej dla seniora, o podstawowych zasadach
komponowania codziennej diety – która sprawi że nasi seniorzy będą mogli lepiej się nie tylko
czuć, ale i funkcjonować.
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W dniu 27.12.2020wydanie publikacji Zero Waste czyli życie w którym produkujemy jak
najmniej odpadów, stanowić będzie odpowiedź na działania w zakresie ekologii. Jest to temat
dotychczas niezbyt dobrze znany seniorom, którzy otwarci są na wszelką edukacją. Jest to
zagadnienie przedstawione i popularyzowane na ostatnim V Sejmiku Senioralnym
Województwa Mazowieckiego – jako temat istotny w zakresie edukacji dla seniorów. Za
przygotowanie poradnika odpowiadał Pan Radosław Nowek.
W dniu 31.12.2020nagranie filmu prezentującego zestaw prostych ćwiczeń dla seniorów,
które w czasie nie tylko pandemii mogą wykonywać, aby zadbać o swoje zdrowie i aktywność.
Film został opublikowany w Internecie na serwerach Stowarzyszenia "Razem dla Radomki"
oraz
udostępniony
na
portalu
youtube.com
pod
adresem:
https://www.youtube.com/watch?v=dNOWW5cgB40
Wydanie publikacji Profilowanie behawioralne, w której wyjaśniamy informacje w zakresie
czym jest profilowanie, czy można zostać ludzkim wykrywaczem kłamstw, fakty i mity na temat
mowy ciała i wykrywania kłamstwa. Publikacja dostępna jest pod
adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/e_book_profilowaniebehawioralne
.pdf
Wydanie publikacji pt. Ochrona środowiska w gminach. Zasady segregacji śmieci. W
publikacji prezentujemy zagadnienia związane ze świadomością i zachowaniami ekologicznymi,
wpływy konsumenta na środowisko naturalne. Prezentujemy etapy procesu recyklingu,
filozofię zero waste, a przede wszystkim prezentujemy informacje jak segregować odpady. W
publikacji znajduje się też informacja o punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na
terenie gmin Doliny Radomki. Publikacja dostępna jest pod
adresem http://www.razemdlaradomki.pl/images/multicel/e_book_ochronasrodowiska.pdf

W 2020 roku przeprowadziliśmy 8 warsztatów kulinarnych
W miesiącu wrześniu i październiku 2020 r. LGD zorganizowało cykl 8 warsztatów kulinarnych
dla projektu Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji
międzypokoleniowej. Warsztaty przeprowadzone zostały przez Panią Elżbietę Bień z Cateringu
Camelot w zakresie Laboratorium na talerzu – kuchnia nie tylko dla seniora. Podstawy kuchni
molekularnej - 1 cykl 2 spotkań w każdym z ośrodków (zdobycie nowej wiedzy przez 48 osób)
W dniu 12.10.2020 ekipa telewizyjna Wieści z Mazowsza przygotowując materiał o aktywności
LGD „Razem dla Radomki” odwiedziła Skrzynno, gdzie w ramach projektu „Zderzenia Pokoleń.
Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji międzypokoleniowej” prowadzone były
pod okiem Pani Elżbiety Bień z Cateringu Camelot warsztaty kulinarne.
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W miesiącu maju 2020 LGD ogłosiła Konkurs Biznes Junior, którego celem było propagowanie
postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół podstawowych, pobudzanie działań
proekologicznych oraz aktywizacja i motywowanie działań i młodzieży na rzecz społeczności
lokalnej, edukacja przedsiębiorczość. Jury konkursu postanowiło z uwagi na wysoki poziom
prac i bardzo dużą ilość zgłoszeń postanowiło przyznać nagrody główne dla 4 prac oraz
wyróżniania dla 28 osób. Przyznano nagrody rzeczowe o wartości ponad 6 500,00 zł. W ramach
konkursu uczniowie indywidualnie lub w zespołach szkolnych mogli zgłosić pracę w jednym z
trzech kategorii:
 Moja Firma Marzeń – stworzenie mini biznesplanu na temat Waszej firmy marzeń, w
której możemy zawrzeć m.in. następujące informacje(w jakiej firmie chcę pracować,
jaki zawód chce wykonywać, jakie chcę zdobyć wykształcenie);
 Projekt inicjatywy ekologicznej – polegającej na stworzeniu projektu inicjatywy
przyczyniającej się do poprawy środowiska naturalnego, zwiększenia świadomości
ekologicznej i ochrony środowiska, w której możemy zawrzeć m.in. pomysł na to co
możemy zrobić, aby w moim środowisku było mniej śmieci, smogu czy hałasu.
 Projekt inicjatywy przedsiębiorczej – polegającej na stworzeniu pomysłu na inicjatywę
rozwijającą postawy przedsiębiorcze, w której możemy zawrzeć informacje dotyczące
m.in. tego, jak oszczędzać możemy pieniądze, praca w grupie rzecz ważna, czy umiem
zarządzać własnymi finansami, podejmowanie świadomych decyzji.
W dniu 01.10.2020 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” ogłosiła
wyniki konkursu, w którym przeznaczyła wsparcie w kwocie 6000,00 zł. W ramach konkursu
złożono wnioski na 5 małych inicjatyw, wszystkie otrzymały wsparcie finansowe:
- Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie – Taneczne Skrzynno – organizacja warsztatów
artystycznych oraz remont pomieszczeń budynku LSK. Wnioskowana kwota 1500 zł. Przyznana
kwota wsparcia:1300,00 zł.
- Aktywne Mąkosianki – Pokonywanie barier pomiędzy głuchoniemymi, a osobami słyszącymi.
Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota wsparcia: 1300,00 zł.
- Dom Kultury w Przysusze – Nagranie płyty z kolędami w wykonaniu Chóru Canto.
Wnioskowana kwota 1700,00 zł. Przyznana kwota wsparcia: 1500,00 zł.
- Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „Radomka” – Dolina Radomki pachnąca papryką.
Wnioskowana kwota 1300,00 zł. Przyznana kwota 1100,00 zł.
- Nieformalna Grupa z Przytyka – Edukacja na przykładzie produktów lokalnych Szlaku
Kulinarnego Doliny Radomki. Wnioskowana kwota 800,00 zł. Przyznana kwota 800,00 zł.
Konkurs został ogłoszony w ramach realizowanego projektu pn. „Aktywni Animatorzy
Społeczności Lokalnych”, współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.
W dniu 23.10.2020 podczas Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, wręczone zostały
nagrody i wyróżnienia w konkursie „Aktywne NGO” który miał na celu promocję idei
społeczeństwa obywatelskiego, promocję postaw aktywizujących mieszkańców i wolontariatu.
Założeniem jego organizacji było wyróżnienie aktywnych organizacji i aktywnych osób, które
działają społecznie realizując inicjatywy, działania w swoich środowiskach. W tym roku dla
uczestników konkursu przeznaczono nagrody w kwocie blisko 14 000,00 złotych.
W kategorii najaktywniejsze organizacje pozarządowe przyznano dwie główne nagrody, każda
o wartości 1350,00 zł – które otrzymały:


Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
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 Stowarzyszenie Wrzosowisko z gminy Przytyk.
II miejsce w konkursie oraz nagrodę finansową o wartości 800,00 zł otrzymało Stowarzyszenie
„Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”.







Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przyjaźni”.
Stowarzyszenie „Owadów – Wieś z Przyszłością”,
Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn
Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie,
Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki,
Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych
„Pozytywni”.
W kategorii najciekawsze inicjatywy wolontariackie oraz inicjatywy organizacji pozarządowych
realizowane w 2019 i 2020 roku przyznano 5 głównych nagród o wartości 800,00 zł każda:


Koła Wolontariatu przy PSP im. Przyjaciół Dzieci w Przytyku – za Prowadzenie Sklepiku
Nasz Hit oraz realizację inicjatyw wsparcia potrzebujących
 Stowarzyszenie Przyjaciół Młodocina Większego i Osób Niepełnosprawnych
„Pozytywni” za akcję wsparcia w czasie pandemii – Szycie maseczek i fartuchów dla
potrzebujących i służb zdrowia
 Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn – za Projekt Eko Skwer
 Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnoprawnych RAZEM za Festiwal Twórczości Osób z
Niepełnosprawnością intelektualną „Tacy Sami”
 Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynnie - Organizację wydarzeń kulturalnych i
edukację w zakresie społeczno-kulturalnym.
Wyróżnienia trafiły do:


Stowarzyszenie Wrzosowisko – za Projekt e-kobiety i organizację wiejskiego wesela w
kulturze regionu radomskiego
 Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec – Radom – Powiat za Zawody Strzeleckie o
Puchar Starosty Radomskiego.
W kategorii Lider Społeczności Lokalnych przyznano 3 wyróżnienia:


Dorota Towarek (Stowarzyszenie „Inicjatywa Młodych – Kolonia Wawrzyszów”, Gmina
Wolanów.
 Jolanta Głowacka (Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki z Cerekwii,
 Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych RAZEM z Radomia
Nagrody główne, każda o wartości 850,00 zł – zostały przyznane następującym osobom:


Małgorzata Hadas (Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Wsi Pogroszyn i Okolice, KGW w
Pogroszynie, Gmina Wieniawa)
 Jerzy Kwaśniewski (Towarzystwo Kulturalne im. Oskara Kolberga w Przysusze)
 Wojciech Wrzecion (Ochotnicza Straż Pożarna w Przytyku)
 Agnieszka Czubak i Jolanta Kowalik (Stowarzyszenie Wrzosowisko, gm. Przytyk)
 Aneta Ofat (Koło Gospodyń Wiejskich Nowinki z Mąkos Nowych, gm. Jastrzębia)
 Grażyna Połczyńska (Lokalne Stowarzyszenie Kobiet w Skrzynno, KGW ze Skrzynna
gmina Wieniawa)
Wydarzenie zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” w ramach
projektu pt. „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze
środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów
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Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju
Wsi.
W dniu 23.10.2020 został rozstrzygnięty konkurs kulinarny zorganizowany przez Lokalną Grupę
Działania „Razem dla Radomki” oraz Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADOMKA” na
najlepsze dania i potrawy z papryką - edycja 2020. Prezentacja potraw i rozstrzygnięcie
konkursu miało miejsce podczas II Gali Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu w Przysusze.
Komisja konkursowa postanowiła przyznać 3 nagrody główne, które zdobyły:


Pieczona papryka marynowana na grillowanej bruschettcie - autorstwa Michała
Bielawskiego szefa kuchni Hotelu Karo,
 Assiet z papryki z teriną z ogona wołowego i gorczycą - autorstwa Mateusza Białożyta
szefa kuchni BeefSteakhouse,
 Granity paprykowo ziemniaczane – przygotowane przez Panią Elżbietę Bień z CamelotCatering, oraz Trufle paprykowe – autorstwa Klaudii Zielińskiej i Viktorii Oliwii
Porczyńskiej.
Wyróżnienia w konkursie zostały przyznane za:



„Paprykę staropolską” – autorstwa Kamil Kacpra Dudzisza,
Paprykową zupę domową – przygotowaną przez Magdalenę Fila i Dominika
Borowieckiego, oraz Faszerowana paprykę kuskusem, mięsem i żółtym serem –
autorstwa Dominiki Smolarskiej i Jagody Jędrzejczak.
Konkurs organizowany przez Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej „RADFOMKA” w
ramach zadania publicznego pt. „Aktywni Animatorzy Społeczności Lokalnych” realizowanego
przez Stowarzyszenie "Razem dla Radomki". Zadanie dofinansowane ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego.

LGD zorganizowało poza działaniami w ramach PROW 2014-2020 – 48 szkoleń,
warsztatów, (spotkań stacjonarnych oraz webinariów) skierowanych do organizacji
pozarządowych i szkół, klubów seniorskich, przedsiębiorców które zorganizowane
zostały w ramach realizacji projektów zewnętrznych. Wzięło w nich udział 358 osób.
W dniu 09.01.2020 w Urzędzie Gminy w Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem dla
Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji pozarządowych
w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.
W dniu 13.01.2020 w Domu Kultury w Przysusze Jastrzębi - Arkadiusz Ostrowski z LGD Razem
dla Radomki przeprowadził spotkanie warsztatowe z przedstawicielami organizacji
pozarządowych w zakresie przygotowywania wniosków do konkursów.
W dniu 14.01.2020 w Urzędzie Gminy w Wolanowie, Liczba uczestników – 6 osób. Spotkanie
prowadził Prezes LGD – Cezary Nowek. W zakresie tematycznym: : Kierunki działalności LGD
„Razem dla Radomki”
W dniu 23.01.2020w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie LGD zorganizowało
spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez LGD konkursu pn. Utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego. Podczas spotkania przedstawione zostały rozporządzenia i wytyczne
dotyczące ogłoszonego naboru wniosków, dokumentacja konkursowa, zakres wsparcia, koszty
kwalifikowane. Omówione zostały również karty oceny związane z realizowanymi naborami
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wniosków i procedura wyboru wniosków. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan
Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 05.02.2020 r. w Domu Ludowym w Milejowicach, ul. Pogodna 5/1 (gm. Zakrzew) LGD
zorganizowało bezpłatne spotkanie szkoleniowe w związku z realizowanym naborem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady prawidłowego wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Omówione zostały również podstawowe
informacje i wytyczne dotyczące ogłoszonego konkursu. Spotkanie szkoleniowe przeprowadził
pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 24.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało pierwszą
część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Podczas spotkania uczestnicy
mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości
w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn.
"Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej".
W dniu 26.02.2020 w Domu Kultury w Przysusze, ul. Radomska 9 LGD zorganizowało drugą
część szkolenia: Księgowość w organizacji pozarządowej i KGW zorganizowanego przez
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Razem dla Radomki". Podczas spotkania uczestnicy
mogli zdobyć nie tylko teoretyczną, ale i praktyczną wiedzę z zakresu prowadzenia księgowości
w swojej organizacji. Szkolenie organizowane zostało w ramach projektu współpracy pn.
"Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej".
W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach LGD zorganizowało warsztat refleksyjny,
którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej
realizacja w 2019 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów. Warsztaty organizowane
zostały zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia
2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Do udziału
w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, 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.
W miesiącu styczniu i lutym 2020 LGD zorganizowało cykl szkoleń komputerowych (10
spotkań) w których uczestniczyli mieszkańcy gminy Zakrzew oraz gminy Przytyk. Spotkania
organizowane były w miejscowości Zakrzew oraz Wrzos, dzięki uprzejmości Publicznych Szkół
Podstawowych z tych miejscowości. Szkolenia przeprowadził Pan Jarosław Sowa Szkolenia
zrealizowane zostały w ramach projektu współpracy „Multimedialne Centrum Edukacji
Lokalnej”. Projekt dofinansowany jest w ramach działania 19.3. „Przygotowanie i realizacja
działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
W dniu 04.03.2020 w Urzędzie Gminy w Wieniawie zorganizowane zostało spotkanie
informacyjne nt. realizacji projektów grantowych, które prowadził pracownik LGD Arkadiusz
Ostrowski.. Liczba uczestników – 17 osób.
77

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

W dniu 05.03.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Jedlińsku odbyło się bezpłatne
szkolenie z podstaw prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej, w tym w kołach
gospodyń wiejskich oraz z zakresu informacji o dofinansowaniach dla ngo. Szkolenie
zorganizowane zostało przez Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” wspólnie z Wójtem Gminy
Jedlińsk – Kamilem Dziewierzem. Podczas spotkania przekazane zostały także informacje o
aktualnie trwających konkursach dla organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich.
Szkolenie zorganizowane zostało w ramach projektu współpracy pn. "Multimedialne Centrum
Edukacji Lokalnej".
W dniu 13.07.2020 w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zorganizowała szkolenie z zakresu przygotowania
wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków na wybór operacji w zakresie
Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadził pracownik LGD Arkadiusz
Ostrowski.
W dniu 20.08.2020 r. w Wieniawie przeprowadzona debata - spotkanie dotyczące działalności
PROW i rozwoju obszarów wiejskich gmin terenu LGD Razem dla Radomki. Spotkanie prowadził
Prezes LGD „Razem dla Radomki” – Cezary Adam Nowek.
W dniach 30.09.2020 r. - 02.10.2020 r. organizacja szkolenia wyjazdowego w Giżycku skierowanego do 7 osób. Szkolenie w zakresie przekazania działań w zakresie dobrych praktyk
Leadera poprowadził Cezary Adam Nowek – Prezes LGD.
W dniu 28.10.2020 r. w Jedlińsku w zakresie działań i informacji Podejmowanie działalności
gospodarczej. W spotkaniu wzięło udział 9 osób. Spotkanie prowadził Arkadiusz Ostrowski –
Pracownik LGD „Razem dla Radomki”
W miesiącach wrzesień-grudzień 2020 LGD zakończyło realizację projektu pn. „Aktywni
Animatorzy Społeczności Lokalnych” oferującego wsparcie dla organizacji pozarządowych i
aktywnych liderów społeczności lokalnych. Projekt ten dotyczył realizacji inicjatyw,
podejmowanych przez LGD w zakresie budowy silnego i aktywnego społeczeństwa, który został
osiągnięty poprzez wzmacnianie potencjału organizacji pozarządowych na obszarze powiatu
radomskiego, przysuskiego, zwoleńskiego. W projekcie zaoferowane zostały profesjonalne
szkolenia – mające na celu zwiększenie liczby osób z org. pozarządowych, lokalnych liderów
swoich środowisk gotowych do realizacji oddolnych inicjatyw, którzy nabyli nowe umiejętności
i wiedzę dzięki udziałowi w inicjatywie. W tym celu przeprowadzony został cykl 3 spotkań
stacjonarnych i 2 spotkań on-line (webinariów) w ramach Akademii NGO, a także
przeprowadzone zostały 2 spotkania skierowane do młodzieży w ramach Szkolnych i
Młodzieżowych Klubów Wolontariackich. Dla operacji przygotowana została pierwsza tego
typu strona, prezentująca organizacje pozarządowe z terenu Doliny Radomki – tzw. Mapa NGO
– dostępna pod adresem www.mapango.wdolinieradomki.pl. Za koordynację projektu
odpowiadał Arkadiusz Ostrowski –pracownik Biura LGD „Razem dla Radomki”
Rezultaty projektu:
- udział w projekcie wzięło 115 osób (w szkoleniach Akademii Aktywności Organizacji
Pozarządowych, Szkolne Kluby Wolontariackie, Start-upy, Mapa NGO)
- przeszkolenie w projekcie 115 osób
- realizacja 5 Lokalnych Inicjatyw Społecznych (start-upów)
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W miesiącach wrzesień-grudzień 2020 stowarzyszenie „Razem dla Radomki” zakończyło
realizację kolejnego projektu, który otrzymał dofinansowanie ze środków zewnętrznych w
ramach konkursu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej. Dofinansowanie wyniosło: 45
686,00 zł. Projekt pn. „Zderzenia Pokoleń. Seniorzy na rzecz aktywizacji kulturowej i integracji
międzypokoleniowej” do inicjatywa naszego Stowarzyszenia którą realizowaliśmy w 4
miejscowościach (Wrzos, Przytyk, Jedlińsk i Skrzynno).
Mierzalne efekty realizowanej inicjatywy:
- Poprawa poziomu życia osób starszych przez zaproponowanie oferty edukacyjnoszkoleniowej - 48 osób
- Integracją międzypokoleniowa na obszarze realizowanego projektu - 59 osób
- Wzrost aktywności społecznej - poprzez realizację 4 startupów - wydarzeń artystycznych i
społecznych
– Zdobycie nowych umiejętności wśród uczestników projektu pozwalających na integrację
międzypokoleniowa – 59 osób
Przeprowadzenie szkolenia w zakresie: dziennikarsko reportażowe, - 1 cykl warsztatów w 1
ośrodku (zdobycie nowej wiedzy przez min 12 osób) - 12 godzin zajęć ,
- Przeprowadzenie warsztatów animacji – Aktywni Seniorzy i animacja kulturalno-społeczna w
oparciu o NGO. 1 cykl warsztatów w 4 ośrodkach (zdobycie nowej wiedzy przez 48 osób) - Przeprowadzenie warsztatów Chlapidła –Malarstwo Gestu
- Przeprowadzenie warsztatów Warsztaty plastyczne: Sztuka plastyczna w codziennym
kontakcie 1 cykl warsztatów w 1 ośrodku realizowanych podczas 2 spotkań (zdobycie wiedzy
przez 12 osób) , (weryfikacja - listy obecności)
- Przeprowadzenie szkolenia w zakresie: warsztaty kulinarne, 1 cykl warsztatów w 4ośrodkach
(udział i zdobycie wiedzy prze m.in. 49 osób)
Opracowano nowatorskie poradniki dla seniorów: Zero Waste, Rzuć na to okiem – czyli krótki
poradnik o wzroku, Dietetyka dla Seniora i Poradnik Fizjoterapeuty. LGD nagrało również film
prezentujący gimnastykę dla seniorów.
W miesiącu październiku 2020 Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki” przeprowadziła
cykl 5 spotkań stacjonarnych w zakresie Wolontariat szkolny i wolontariat w organizacjach
młodzieżowych.
Spotkania zorganizowane zostały w terminach:
19.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie,
19.10.2020 r. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze,
21.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Przytyku,
26.10.2020 r. - Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze,
29.10.2020 r. – Publiczna Szkoła Podstawowa w Zakrzewie
Uczestniczyło w nich 86 osób. Spotkania zorganizowane zostały dla projektu: „Liga Aktywnych
Organizacji Pozarządowych” zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
W miesiącu październiku 2020 r. LGD zorganizowało kolejny cykl szkoleń poświęconych
aktywizacji i rozwojowi organizacji pozarządowych. Spotkania zorganizowane zostały w cyklu
spotkań Akademia NGO dla projektu „Liga Aktywnych Organizacji Pozarządowych”. Szkolenia
miały na celu wsparcie aktywnych liderów społeczności lokalnych oraz podniesienie
kompetencji działających organizacji pozarządowych. Szkolenia przeprowadzone w ramach
79

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

Akademii NGO, poprowadzone zostały przez Panią Katarzynę Sadło z Projekciarni.pl w zakresie
opracowania i przygotowania wniosków o dofinansowanie dla organizacji, a także w tematyce
podstaw księgowości i sprawozdawczości. Pani Aleksandra Jarocka z Alleverse z kolei uczyła
uczestniczki szkoleń rozwoju ich organizacji poprzez poszukiwanie innowacji, wskazując na
inspirację do dalszych działań dla ngo. W warsztatach uczestniczyły aktywne liderki z
organizacji pozarządowych, z sektora przedsiębiorczości z Pogroszyna, Wieniawy, Skrzynna i ze
Zdziechowa, które zdobytą wiedzę będą starały się wprowadzać w efektywnym działaniu ich
organizacji.
Zorganizowane zostało 5 spotkań, które odbyły się w Świetlicy Wiejskiej w Pogroszynie w
terminach:
23.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla
organizacji)
26.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla
organizacji)
27.10.2020 r. (warsztaty: Opracowanie i przygotowanie wniosków o dofinansowanie dla
organizacji)
28.10.2020 r. (warsztaty: Podstawy księgowości i sprawozdawczości)
29.10.2020 r. (warsztaty: Rozwój przez innowacje NGO. Inspiracje dla NGO.
W warsztatach wzięła udział grupa 31 osób.
W dniu 29.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło szkolenie on-line:
Rozwój przez innowacje oraz budowanie marki i wizerunku ngo. Inspiracje dla działań dla NGO.
Szkolenie skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji
samorządowych, lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie
planowanego szkolenia. Szkolenie zorganizowane było w ramach projektu „Aktywni
Animatorzy Społeczności Lokalnych” – zdania dofinansowanego ze środków z budżetu
Województwa Mazowieckiego. W szkoleniu uczestniczyło 30 osób.
W dniu 30.12.2020 Stowarzyszenie „Razem dla Radomki” przeprowadziło szkolenie on-line:
Podstawy księgowości i sprawozdawczości finansowej w organizacji pozarządowej. Szkolenie
skierowane było do przedstawicieli organizacji pozarządowych, instytucji samorządowych,
lokalnych liderów, oraz do osób które chcą zdobyć wiedzę w zakresie planowanego szkolenia.
Szkolenie zorganizowane było w ramach projektu „Aktywni Animatorzy Społeczności
Lokalnych” – zdania dofinansowanego ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego. W
szkoleniu uczestniczyły 33 osoby.

W 2020 roku LGD „Razem dla Radomki” gościło na obszarze objętym LSR 1 wizytę
studyjną
W dniu 17-18.09.2020 wizyta lokalnych producentów - Członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego
Mazowsze - z terenu LGD „Razem dla Radomki” odwiedzili uczestnicy wizyty studyjnej
członkowie Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego oddział Mazowsze. LGD „Razem
dla Radomki” reprezentował Prezes Cezary Adam Nowek. Odwiedzono Camelot-Catering,
Gospodarstwo Sadownicze Moniki i Tomasza Bankiewiczów, oraz Park historyczny w Taczowie.

W 2020 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w 11szkoleniach,
webinariach, konferencjach także w formie on-line.
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W dniu 21.02.2020 Prezes Zarządu oraz pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki”
uczestniczyli w Garbatce Zbyczyn w Konferencji podsumowującej projekt współpracy MultiCel
realizowany w ramach poddziałania 19.3 w partnerstwie z LGD „Puszcza Kozienicka”, LGD
„Dziedzictwo i Rozwój”, oraz LGD „Korona Północnego Krakowa”.
W dniu 23.04.2020 pracownik Biura Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” Pani
Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniu-webinarze pt. Narzędzia do pracy on-line w
NGO.
W dniu 09.07.2020 udział Prezesa Zarządu Cezarego Adam Nowek w webinarium „Rolnictwo
ekologiczne”.
W dniu 29.07.2020 udział Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek w szkoleniu on-line pt. „Centra
usług socjalnych” prowadzonych przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej OWES Radom –
prowadzący Pan Wojciech Jabłoński.
W dniu 24.09.2020 Prezes LGD Cezary Adam Nowek uczestniczył w Kozienicach w konferencji
„Dobre bo lokalne – Szlak Kulinarny Smaki Ziemi Kozienickiej”, która miała na celu inaugurację
Szlaku Kulinarnego „Smaki Ziemi Kozienickiej”. Pan Cezary Nowek wygłosił prelekcje pn. Sieć
Dziedzictwa Kulinarnego Mazowsze. Szlak Kulinarny Doliny Radomki. Organizatorem spotkania
w Kozienicach była Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”.
W dniach 30.09-02.10.2020 odbyło się seminarium Związku Gmin Radomka. Uczestniczył w
nim Prezes LGD Cezary Adam Nowek jako prelegent z tematem „Funkcjonowanie, Inicjatywy
LEADER w latach 2016-2021 oraz RLKS w województwie mazowieckim”.
W dniu 07.10.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w telekonferencji online zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego Departament
Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich dla przedstawicieli Lokalnych Grupa Działania z
Mazowsza. Poruszano tematy dotyczące m.in. wsparcia dla beneficjentów w związku z
Pandemią COVID-19, najczęściej popełnianych błędów we Wnioskach o Przyznanie Pomocy i
Biznesplanie, oraz kwestie różnic kursowych w poddziałaniu 19.2 i 19.4, limity środków dla
19.3 Zmiana rozporządzenia 19.3.
W dniu 27.11.2020 pracownik LGD Pani Małgorzata Kopycka uczestniczyła w szkoleniuwebinarium pt. „ROW ON-line: Zarządzanie i działania w małej LGD” przeprowadzonym przez
Centrum Doradztwa Rolnego w Brwinowie O/Poznań.
W dniu 02.12.2020 r. pracownicy LGD uczestniczyli w warsztatach on-line (webinarium)
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przekazania wiedzy pracownikom lokalnych grup
działania dla aktualizacji i bieżących działań w ramach PROW2014-2020.
W dniu 09.12.2020 pracownicy LGD „Razem dla Radomki” uczestniczyli w warsztatach on-line
przeprowadzonych przez Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzedu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z zakresu Poddziałania 19.3 Przygotowania i
realizacji działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania.
W dniu 23.12.2020 pracownicy LGD uczestniczyli w warsztatach on-line (webinarium)
zorganizowane przez Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego Departament Rolnictwa i
Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie przekazania wiedzy pracownikom lokalnych grup
działania dla aktualizacji i bieżących działań w ramach PROW2014-2020.
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W 2020 roku pracownicy LGD „Razem dla Radomki” przeprowadzili 7 spotkań
informacyjnych, szkoleń/warsztatów związanych z Programem Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2014-2020
W dniu 23.01.2020 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Wolanowie LGD zorganizowało
spotkanie informacyjne dotyczące ogłoszonego przez LGD konkursu pn. Utworzenie nowego
podmiotu gospodarczego. Podczas spotkania przedstawione zostały rozporządzenia i wytyczne
dotyczące ogłoszonego naboru wniosków, dokumentacja konkursowa, zakres wsparcia, koszty
kwalifikowane. Omówione zostały również karty oceny związane z realizowanymi naborami
wniosków i procedura wyboru wniosków. Spotkanie przeprowadził pracownik Biura LGD Pan
Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 05.02.2020 w Domu Ludowym w Milejowicach, ul. Pogodna 5/1 (gm. Zakrzew) LGD
zorganizowało bezpłatne spotkanie szkoleniowe w związku z realizowanym naborem wniosków
o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach
strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dla działania: Utworzenie nowego podmiotu
gospodarczego. Podczas szkolenia przedstawione zostały zasady prawidłowego wypełniania
wniosku o przyznanie pomocy i biznesplanu. Omówione zostały również podstawowe
informacje i wytyczne dotyczące ogłoszonego konkursu. Spotkanie szkoleniowe przeprowadził
pracownik Biura LGD Pan Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 28.02.2020 w Domu Ludowym w Zatopolicach LGD zorganizowało warsztat refleksyjny,
którego celem jest analiza procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju. W jakim stopniu jej
realizacja w 2019 roku zbliża nas do osiągnięcia zakładanych celów. Warsztaty organizowane
zostały zgodnie z Wytycznymi nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 sierpnia
2017 roku „W zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. Do udziału
w warsztatach zaproszeni zostali przedstawiciele samorządów lokalnych, 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.
W dniu 27.03.2020 na stronach LGD „Razem dla Radomki” opracowało autorski poradnik który
został opublikowany na stronie internetowej pn. „Poradnik dla Wnioskodawców projektu
grantowego LGD Razem dla Radomki, w którym przedstawiliśmy podstawowe informacje
związane z naborem wniosków prowadzonym w ramach projektu grantowego pt. „Start-upy na
inicjatywy lokalne”. W poradniku zamieszczone zostały informacje m.in. na temat zakresu
wsparcia, informacje o kosztach kwalifikowanych, o załącznikach (czyli niezbędnych
dokumentach które należy załączyć do wniosku. Poradnik w wersji *.pdf dostępny jest pod
adresem: www.razemdlaradomki.pl
W dniu 13.07.2020 w Słowikowie w Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego odbyło się
szkolenie z zakresu przygotowania wniosku i dokumentacji związanych z naborem wniosków
na wybór operacji w zakresie Rozwoju Istniejącego Przedsiębiorstwa. Szkolenie przeprowadził
pracownik LGD Arkadiusz Ostrowski.
W dniu 22.07.2020 szkolenie dla Członków Rady LGD Razem dla Radomki przeprowadzone
przez Prezesa LGD Cezarego Adam Nowek.
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W dniu 02.12.2020 udział Prezesa LGD Pana Cezarego Adama Nowek w telekonferencji dla
przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Mazowsza. Na spotkaniu poświęconym bieżącym
sprawom związanym z wdrażaniem rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER,
prezentacje pn. „Aktywność Mazowieckiej Sieci LGD” w IV kwartale 2020 roku zaprezentował
Pan Cezary Adam Nowek.

W 2020 roku pracownicy Biura LGD „Razem dla Radomki” udzielili 329 konsultacji w
trybie stacjonarnym i on-line.

Raport sporządzony przez pracownika Biura LGD Koordynatora ds. projektów
Małgorzatę Kopycką we współpracy z Arkadiuszem Ostrowskim Specjalistą ds.
promocji i projektów miękkich.
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