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I Charakterystyka LGD 
I.1 Forma prawna i nazwa stowarzyszenia 
 

Nazwa: „Razem dla Radomki”, 

Status prawny: stowarzyszenie 

Data rejestracji w Sądzie Rejestrowym: 15.12.2008r. 

KRS: 0000319441, NIP: 796-28-60-152, REGON: 141670398, NR ARIMR: 063014250 

I.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).   

 

Tabela 1: Gminy należące do Stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 
 

 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

  

W roku 2014 liczba mieszkańców wyniosła60 535 osób. Pod względem liczby mieszkańców dominuje gmina 

Jedlińsk, następnie gmina Zakrzew gmina i Miasto Przysucha. Pozostałe gminy liczą mniej niż 10 tyś mieszkańców. 

Tabela 2: Liczba mieszkańców obszaru stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA JEDLIŃSK 14163 14106 14064 14001 13899 

GMINA PRZYTYK 7329 7313 7325 7240 7229 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 12257 12209 12443 12487 12602 

GMINA WOLANÓW 8755 8666 8631 8600 8555 

GMINA WIENIAWA 5437 5470 5479 5491 5483 

GMINA ZAKRZEW 12594 12434 12317 12143 12001 

RAZEM 60535 60198 60259 59962 59769 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 

I.3 Potencjał LGD 
Opis sposobu powstania i doświadczenie LGD 

Stowarzyszenie powołane zostało w lipcu 2008 roku z inicjatywy ówczesnych władz samorządowych gmin 

członków LGD, lokalnych przedsiębiorców i przedstawicieli mieszkańców. Rejestracja stowarzyszenia o nazwie 

„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania nastąpiła w dniu 15.12.2008r. Stowarzyszenie jest zrzeszeniem 

jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, mieszkańców współpracujących ze 

sobą na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego i zwiększania atrakcyjności obszaru poprzez aktywizację 

Lp. Gmina Powierzchnia w ha 

1. Jedlińsk 13 872 

2. Przytyk 13 412 

3. Przysucha 18 131 

4. Wieniawa 10 403 

5. Wolanów 8 285 

6. Zakrzew 9 615 

RAZEM 73 718 
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społeczeństwa, wsparcie lokalnej przedsiębiorczości i wykorzystanie unikalnych walorów przyrodniczych, 

kulturowych i historycznych obszaru. Cel ten był realizowany w kolejnych latach działalności LGD i jest on zgodny 

z celami zdefiniowanymi w bieżącej Strategii. Od 2009 roku stowarzyszenie korzysta ze wsparcia w ramach 

Inicjatywy LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 -2013 (PROW). Ówczesne cele Strategii 

wdrażanej w latach 2009 -2015 koncentrowały się na: podniesieniu atrakcyjności turystycznej obszaru LGD poprzez 

wykorzystanie jego walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych; integracji i aktywizacji społeczności 

wiejskiej; różnicowaniu działalności gospodarczej oraz tworzeniu pozarolniczych miejsc pracy. Cele dotyczące 

aktywizacji społecznej i wsparcia przedsiębiorczości oraz poprawy jakości życia na obszarach wiejskich przy zmianie 

form wsparcia, poszerzeniu grup odbiorców o osoby z grupy tzw. defaworyzwanej i zmianie wielkości zaplanowanych 

kwot wsparcia będą niejako kontynuowane w ramach nowej Strategii wdrażanej w latach 2016-2023. 

Członkostwo 6 gmin w LGD jest podyktowane pozytywnymi doświadczeniami współpracy pomiędzy tymi 

jednostkami samorządowymi oraz faktem, że procesy rozwoju regionu nie zamykają się na poziomie powiatu. Gminy 

od 1996r. współpracują w ramach zrzeszenia samorządowego Związku Gmin Radomka. LGD „Razem dla Radomki” 

nie zastępuje istniejącego organu, lecz ma za zadanie uzupełniać jej działania w specyficznych obszarach, które dają 

szanse na wykorzystanie zasobów i rozwój obszaru. W tym samym składzie 6 w/w gmin funkcjonuje w ramach 

struktury LGD do dnia dzisiejszego co dowodzi stabilnej i partnerskiej współpracy w zakresie wyznaczenia kierunków 

i realizacji działań zmierzających do poprawy jakości i warunków życia na wsiach. Doświadczenie członków 

stowarzyszenia oraz kadry zatrudnionej w Biurze LGD wpływa niewątpliwie na skuteczność wdrażania dokumentu 

strategicznego jakim jest Lokalna Strategii Rozwoju. W latach 2009 -2015 w odpowiedzi na nabory ogłaszane przez 

LGD wpłynęło 183 wnioski z czego 126 zostało wybranych do dofinansowania. Na ich wsparcie wydatkowano 

w ramach budżetu LSR 7 627 473,43 zł. LGD zrealizowało także na rzecz lokalnej społeczności dwa projekty 

współpracy dofinansowane w ramach PROW 2007 -2013, w tym jedne projekt współpracy międzyregionalnej: 

„Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej” – Akronim MultiCel, w którym uczestniczyły 3 Partnerskie LGD 

z terenu województwa mazowieckiego i małopolskiego oraz jeden projekt regionalny „Południowe Mazowsze Marką 

Turystyczną” – Akronim PM-MT z udziałem jednego Partnera. W przypadku obu projektów LGD „Razem dal 

Radomki” pełniła rolę Lidera. 

W okresie funkcjonowania Stowarzyszenia Biuro LGD aktywnie pozyskiwało środki finansowe na realizację 

projektów z innych źródeł niż PROW. Na obszarze gmin członków LGD realizowano następujące5 projektów: 

„Zderzenie pokoleń” – inicjatywa na rzecz wsparcia seniorów w ramach Rządowego Programu ASOS, „E-learning - 

skutecznym narzędziem rozwoju III sektora na wsiach” – inicjatywa na rzecz wsparcia organizacji pozarządowych 

w ramach PO FIO, „Jestem aktywny - będę przedsiębiorcą” – inicjatywa na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 

młodzieży gimnazjalnej w ramach PO KL, „Nieakademicka Szkoła Twórczego Pisania” – inicjatywna na rzecz 

promocji nowoczesnych mediów i kreowania lokalnych liderów kultury w ramach Fundacji Orange, „Mazowieckie 

Partnerstwo na rzecz Współpracy, Adaptacyjności i Innowacji” – inicjatywa na rzecz współpracy sektorowej 

(podmioty publiczne, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, sektor nauki) zmierzająca do wsparcia 

przedsiębiorczości, innowacji i budowy wielosektorowych partnerstw branżowych na obszarach wiejskich w ramach 

PO KL. Od 2014r. LGD jest Ambasadorem projektu „FIO – Mazowsze Lokalnie”. 

Wśród członków LGD znajdują się pracownicy samorządowi, dyrektorzy szkół, placówek kultury, 

przedsiębiorcy, którzy pozyskiwali i z sukcesem realizowali operacje podobne do tych wdrażanych w ramach LSR. 

Reprezentatywność LGD 

LGD jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i osób prawnych, w tym 

jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych mającym na celu działanie na rzecz 

rozwoju obszarów wiejskich. Członkostwo w LGD dzieli się na zwyczajne, i wspierające. Wykaz członków dla 

poszczególnych sektorów znajduje się poniższej. 

Tabela 3:Członkowie LGD z podziałem na przynależność sektorową  
NAZWA SEKTORA rok 2009 rok 2015 

Liczba członków % udział w 

składzie 

członków LGD 

Liczba 

członków 

% udział w 

składzie 

członków 

LGD 

Sektor publiczny 

Gminy Jedlińsk, Przytyk, Przysucha, 

Wolanów, Wieniawa, Zakrzew 

6 podmiotów 9,52 6 podmiotów 7,59 

Sektor społeczny 3 podmioty 4,76 11 13,92 

Sektor gospodarczy 3 podmioty 4,76 12 15,19 

Mieszkańcy 45 osób 80,96 50 63,29 

RAZEM 57 100,00  79 100,00 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych zgromadzonych w Biurze LGD 

Partnerstwo trzech sektorów zmierzy się z powyższymi wyzwaniami poprzez stworzenie mieszkańcom, w tym 

również tzw. grupom defaworyzowanym, szansy na podejmowanie oddolnych inicjatyw gospodarczych i społecznych.  
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W oparciu o badania ankietowe, wyniki przeprowadzonej diagnozy obszaru LSR oraz informacji 

przekazanych przez urzędy pracy i ośrodki pomocy społecznej, największą grupę defaworyzowaną na terenie LGD są 

osoby bezrobotne, a zwłaszcza osoby w wieku 50+ zagrożone wykluczeniem nie tylko z rynku pary ale także 

zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa ale także osiągnięcia przez nie tzw. wieku poprodukcyjnego. 

Struktura LGD pozwala m.in. na inicjowanie działań na rzecz poprawy zatrudnienia i tworzenia miejsc pracy. 

Znaczna liczba podmiotów z sektora publicznego i społecznego umożliwia podejmowanie inicjatyw ukierunkowanych 

na przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu zwłaszcza osób starszych, inicjatyw aktywizujących lokalne 

organizacje do bardziej wzmożonych działań integrujących seniorów ze środowiskiem. Reprezentacja sektora 

prywatnego to okazja do wspierania inicjatyw zmierzających do stymulowania rynku pracy i walki z bezrobociem 

rejestrowanym i ukrytym na obszarach wielskich.  

Komunikacja z grupami defaworyzowanymi odbywa się, jak dotychczas, „konwencjonalnymi” metodami, 

takimi jak: strona internetowa, profil na Facebook-u, prasa lokalna, ogłoszenia na stronach gmin. Wysyłane są także 

informacje bezpośrednio do sołtysów, instytucji społecznych, PUP, itp. 

Poziom decyzyjny – Rada 

Na podstawie z art. 32 ust.2 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1303/2013 z dn. 

17.12.2013r. w strukturze Stowarzyszenia organem władnym do podejmowania decyzji w sprawie wyboru operacji do 

wsparcia środkami PROW 2014-2020 jest Rada. Działania Rady reguluje Statut Stowarzyszenia art. 20 oraz 

Regulamin Rady. Obecnie Rada składa się z 14 osób. Skład powiększono w roku 2013 z pierwotnie 12 osobowej 

struktury organu, tak aby żadna pojedyncza grupa interesu, nie posiadała więcej niż 49% praw głosu w podejmowaniu 

decyzji. Rada wybierana jest na 4 – letnią kadencję spośród osób rekomendowanych przez członków LGD. 

Obecny skład Rady LGD „Razem dla Radomki”: 

sektor publiczny: 6 osób co stanowi 42,86 % składu Rady 

sektor gospodarczy: 3 osób co stanowi 21,43 % składu Rady 

sektor społeczny: 5 osób co stanowi 35,71 % składu Rady 

          w tym mieszkańcy: 1 osoba 

         w tym udział kobiet 1osoba i 1 osoba w wieku do 35 roku życia. 

W celu wyboru operacji bez dominacji jakiejkolwiek grupy interesu w Radzie ogranicza się reprezentowanie 

sektora społeczno-gospodarczego przez osoby związane z sektorem publicznym. Dotyczy to np. zakazu członkostwa 

z sektora społeczno-gospodarczego osób powiązanych służbowo lub rodzinnie z sektorem publicznym oraz zakaz 

łączenia przez osoby fizyczne członkostwa w LGD z reprezentowaniem w niej osób prawnych. Dodatkowo 

prowadzony jest rejestr interesu na podstawie corocznie przedkładanych kart weryfikujących przynależność sektorową 

oraz związek członka Rady z innym sektorem. Dla zapewniania bezstronności podejmowanych przez Radę decyzji 

wprowadzono odpowiednie dokumenty poświadczające przynależność sektorową kandydata na członka Rady 

i bezstronność członka Rady w ramach konkretnego naboru operacji ogłaszanego przez LGD tzw. Deklarację 

bezstronności i poufności do listy wniosków / wniesionych odwołań. Funkcje członków Rady są pełnione osobiście, tj. 

w przypadku osób fizycznych wybranych do Rady – przez te osoby, zaś w przypadku osób prawnych – przez osoby, 

które na podstawie dokumentów statutowych lub uchwał właściwych organów są uprawnione do reprezentowania tych 

osób prawnych.  Dbając o prawidłowość wyborów dokonywanych członków Rady podejmuje się działania 

dyscyplinujące wobec członków, którzy systematycznie nie biorą udziału w posiedzeniach organu decyzyjnego lub też 

podczas dokonywania oceny wniosków nie stosują zatwierdzonych kryteriów (dokonują oceny w sposób niezgodny 

z treścią kryteriów oceny). 

Szczegółowe informacje dotyczące Rady: zasad członkostwa w strukturze organu decyzyjnego, 

funkcjonowania organu, przebiegu posiedzeń i podejmowania decyzji w Radzie, rodzaju dokumentacji powstałej 

w trakcie prac Rady zawarte są w Regulaminie  Rady. Sposób przebiegu oceny wniosków składanych w odpowiedzi 

na nabory ogłaszane przez LGD opisane zostatały w:  Procedurze oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania 

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

PROW 2014-2020 realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz 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. 

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. 
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Tabela 4: Dokumenty wewnętrzne regulujące działania LGD 
Lp. Rodzaj dokumentu Sposób uchwalania / 

zmiany/aktualizacji 

Regulowane zagadnienia 

1. Statut stowarzyszenia o nazwie 

„Razem dla Radomki”  

uchwala Walne Zebranie Członków 

bezwzględną większością głosów przy 

obecności ponad połowy członków 

Stowarzyszenia  

uchwalanie kierunków i programu działania 

Stowarzyszenia, wskazanie organu nadzoru, cele 

stowarzyszenia, zasady działania, członkostwo, 

władze Stowarzyszenia (powołanie / odwołanie, 

uprawnienia i obowiązki), majątek Stworzenia, 

rozwiązanie stowarzyszeni 

2. Regulamin Walnego Zebrania 

Członków stowarzyszenia o 

nazwie „Razem dla Radomki” 

Uchwala Walne Zebranie Członków  w 

głosowaniu jawnym zwykłą 

większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy członków 

uprawnionych do głosowania 

zwołanie posiedzenia, organy Walnego Zebrania 

Członków,  zakres zadań organów ww, przebieg 

posiedzenia, głosowanie, sprawy wyborów do 

organów statutowych, odwołanie członków 

organów statutowych i wybory uzupełniające, 

podejmowanie uchwał, wnioski formalne 

3. Regulamin Rady stowarzyszenia 

o nazwie „Razem dla Radomki” 

ustanawia Rada stowarzyszenia zwykłą 

większością głosów przy obecności  

połowy członków Rady, akceptacja 

Walnego Zebranie Członków jako 

istotne działanie dla Stowarzyszenia 

(partycypacja społeczna) 

prawa i obwiązki członka Rady, uprawnienia i 

obowiązki Przewodniczącego Rady, 

przygotowywanie i zwołanie posiedzeń Rady, 

przebieg posiedzenia Rady, głosowanie, rodzaj 

dokumentacji powstałej w trakcie posiedzenia 

Rady, zasady zachowania bezstronności oceny 

operacji, wykluczenie członka Rady, odwołania 

od decyzji Rady 

4. Regulamin pracy Biura LGD 

stowarzyszenia o nazwie „Razem 

dla Radomki” 

Uchwala Zarząd Stowarzyszenia 

zwykłą większością głosów  przy 

obecności co najmniej połowy 

członków 

obieg dokumentów w Biurze LGD, podstawowe 

obowiązki pracownika i pracodawcy, uprawnienia 

pracownika i pracodawcy, czas pracy w Biurze, 

obecność w pracy, usprawiedliwienie 

nieobecności i spóźnień, nagrody i wyróżnienia, 

kary porządkowe, wypłaty wynagrodzenia, 

ochrona pracy kobiet i młodocianych, 

bezpieczeństwo i higiena pracy, urlopy 

wypoczynkowe, bezpłatne i zwolnienia 

5. Regulamin Organizacyjny Biura 

LGD stowarzyszenia o nazwie 

„Razem dla Radomki” 

Uchwala Zarząd Stowarzyszenia 

zwykłą większością głosów  przy 

obecności co najmniej połowy 

członków 

zasady organizacji pracy Biura LGD, zakres 

działania Kierownika Biura LGD, zakres działania 

Specjalisty ds. koordynowania projektów, zakres 

działania Specjalisty ds. promocji i projektów 

miękkich, zakres działania Specjalisty ds. 

organizacji i finansów, zadania jednostek i 

komórek organizacyjnych, struktura 

organizacyjna Biura LGD  

6. Regulamin wynagradzania 

pracowników Biura LGD 

stowarzyszenia o nazwie „Razem 

dla Radomki” 

Uchwala Zarząd Stowarzyszenia 

zwykłą większością głosów  przy 

obecności co najmniej połowy 

członków 

warunki i zasady wynagradzania, składniki 

wynagrodzenia, wynagrodzenia dodatkowe, 

wypłata wynagrodzenia 

7.  Regulamin Komisji Rewizyjnej 

stowarzyszenia o nazwie „Razem 

dla Radomki” 

Uchwala Komisja Rewizyjna wybór członków Komisji Rewizyjnej, wymogi 

względem członka Komisji Rewizyjnej, zasady 

zwoływania i przebiegu posiedzeń, zasady 

prowadzenia działań kontrolnych, zasady 

protokołowania 

8. Regulamin Zarządu 

stowarzyszenia o nazwie „Razem 

dla Radomki” 

Uchwala Zarząd Stowarzyszenia na 

mocy uchwały  

obowiązki Zarządu, uprawnienia Zarządu, 

posiedzenia Zarządu LGD, sposób podejmowania 

decyzji, dokumentacja powstała w związku z 

posiedzeniami Zarządu 

10.  Polityka bezpieczeństwa zarządzenie Kierownika Biura przy 

akceptacji Zarząd Stowarzyszenia 

stosowanie procedury ochrony danych osobowych  

Źródło: Opracowania własne. 

 

I.3.5 Potencjał ludzki LGD a regulamin organu decyzyjnego/zarządu/biura itd. 
Podstawowe zasady członkostwa w organach statutowych LGD określa §10 Statutu: „Członkiem zwyczajnym 

Stowarzyszenia może być: 

a. Osoba fizyczna 

b. Osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, 

c.  Osoba, która działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, głównie na obszarze, dla którego ma być 

opracowana LSR i złożyła deklarację członkowską.” 
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Wypełniając Deklaracje przystąpienia do Stowarzyszenia każdy z kandydatów przedkłada informacje o posiadanym 

doświadczeniu zawodowym. 

 §12 Statutu stanowi, iż: 

„Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia” 

Zgodnie z §18 przytoczonego Statutu wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej dokonuje 

Walne Zebranie Członków LGD.  

Potencjał członków Rady  

W skład Rady wchodzą przedstawiciele trzech sektorów tj.: społecznego, gospodarczego i publicznego. 

Członkowie Rady są wybierani przez Walne Zebranie Członków LGD „Razem dla Radomki” spośród jego członków 

z tym, że Członek Rady nie może być równocześnie członkiem Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub pracownikiem 

Stowarzyszenia. Uprawnienia Rady reguluje §19 Statutu Stowarzyszenia. 

Kandydat na członka Rady dodatkowo musi wypełnić: Kartę informacyjną kandydata na Członka Rady/ Kratę członka 

Rady w której to poświadcza fakt zatrudnienia/rodzaj prowadzonej działalności, przynależność do organizacji 

pozarządowych, doświadczenie w zakresie oceny wniosków finansowanych z źródeł zewnętrznych lub realizacji 

projektów z zakresu rozwoju obszarów wiejskich lub przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu 

współfinansowanych ze środków unijnych. Spośród obecnych członków Rady LGD 11 osób posiada doświadczenie 

merytoryczne i praktyczne w zakresie oceny operacji. Trzy nowi członkowie Rady posiadają doświadczenie 

praktyczne w ubieganiu się o wsparcie, realizacji i rozliczania projektów z środków EFRROW lub z innych środków 

krajowych lub unijnych. 

Potencjał członków Zarządu 

Zarząd LGD tworzy 7 osób reprezentujący terytorialnie wszystkie gminy należące do LGD - czworo osób 

z pośród członków Zarządu to kobiety. Członkowie Zarządu reprezentują wszystkie sektory społeczne. Pięciu  

członków sprawuje swoją funkcje w ramach struktury Zarządu już druga kadencję (łącznie 7 lat). Uprawnienia 

Zarządu reguluje §20 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia. Członkowie Zarządu posiadają doświadczenie praktyczne w 

ubieganiu się, realizacji i rozliczaniu projektów wdrażanych na obszarach wiejskich w ramach PROW, POKL, FIO lub 

innych programów krajowych lub unijnych. 

Potencjał pracowników Biura LGD 

Biuro LGD usytułowane zostało w Radomiu. Lokalizacja Biura LGD wynika ze znaczenia komunikacyjnego 

miasta dla sąsiadujących z nim gmin, korzystnej sieci komunikacyjnej, funkcjonowanie na terenie miasta kluczowych 

instytucji publicznych, znaczenia gospodarczego i społecznego miasta dla mieszkańców całego regionu. Kadrę 

pracowników biura tworzą 4 osoby: Kierownik Biura, Specjalista ds. koordynowania projektów, Specjalista ds. 

promocji i projektów miękkich, Specjalista ds. organizacji i finansów. Pierwsze trzy stanowiska pozostają obsadzone 

w tym samym składzie osobowym począwszy od roku 2009. Wszyscy pracownicy Biura legitymują się wyższym 

wykształceniem kierunkowym odpowiadającym zakresowi obowiązków na danym stanowisku, kilkuletnim 

doświadczeniem w obszarze wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju z okresu 2009 -2015, doświadczeniem 

praktycznym w przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu środków unijnych nie tylko z PROW. Parytet płci wśród 

pracowników Biura jest równy. Stosunek pracy z pracownikami Biura zawierany jest po przeprowadzeniu stosownej 

procedury naboru pracowników i akceptacji kandydatów przez Zarząd LGD. Szczegółowy opis stanowisk, w tym 

określenie wymagań koniecznych i pożądanych pracowników Biura „Razem dla Radomki” znajduje się w Załączniku 

do Regulaminu organizacyjnego Biura LGD. Pracownicy biura udzielają bezpłatnego doradztwa w zakresie naboru 

wniosków. Biuro prowadzi rejestr udzielonego doradztwa oraz ankiety badające jakość udzielonego doradztwa. Każdy 

beneficjent, któremu zostanie udzielone doradztwo zarówno telefoniczne, jak i w Biurze lub „w terenie” podczas 

pracy mobilnego punktu informacyjnego prowadzonego stoisku informacyjno – promocyjnym zostaje wpisany do 

rejestru udzielonego doradztwa, dodatkowo dla każdego beneficjenta który korzystał z doradztwa i/lub składa wniosek 

przewidziane jest założenie indywidualnej dodatkowej karty udzielonego doradztwa. Beneficjent po zakończonym 

doradztwie wypełnia ankietę badającą jakość udzielonego doradztwa. W przypadku jeśli po udzielonym doradztwie 

korzystający z usług Biura LGD złoży Wniosek o wsparcie, osoba udzielająca doradztwa uzupełnia jego indywidulaną 

kartę o informacje związane z oceną projektu, jego realizacją i rozliczeniem. Biuro LGD spełnia wszystkie wymagania 

techniczne i lokalowe, które umożliwiają profesjonalną obsługę interesantów/wnioskodawców, obsługę organów 

statutowych, a także daje możliwość do właściwego przechowywania i archiwizacji dokumentacji związanej 

z wdrażaniem LSR. Zasady funkcjonowania Biura LGD zostały uregulowane w §21 Statutu Stowarzyszenia 

i rozwinięte w Regulaminie pracy Biura LGD oraz w Regulaminie organizacyjnym Biura LGD. 

W celu zapewnienia jak najwyższej jakości pracy Biura oraz Rady LGD określono plan szkoleń służących 

podniesieniu kompetencji osób mający bezpośredni wpływ na prawidłowość stosowania procedur naboru i oceny 

operacji, właściwą realizację LSR.   

 

II Partycypacyjny charakter LSR 
Lokalna Strategia Rozwoju (LSR) LGD „Razem dla Radomki” została przygotowana z zastosowaniem zasad 

włączenia społecznego w tworzenie dokumentu strategicznego o charakterze wieloletnim. W efekcie przedstawiony 
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dokument jest wynikiem oddolnej, partycypacyjnej i zintegrowanej współpracy wszystkich sektorów wpływających na 

jakość i warunki życia na obszarach wiejskich. W trakcie prac zastosowano metody i techniki angażowania 

mieszkańców do budowy Strategii wykorzystując w tym celu doświadczenia we współpracy z lat ubiegłych (w 

pracach nad ewaluacją, monitoringiem, aktualizacją LSR 2009 -2015), wyniki analizy społeczności lokalnej pod 

względem jej składu, rozpoznania głównych liderów różnych środowisk oraz doboru właściwych technik 

komunikacyjnych. Wykorzystane procedury zapewniły najwyższy do osiągnięcia na tym terenie poziom partycypacji 

społecznej. Współdecydowanie wypracowany konsensus osiągnięty w tych pracach został przedstawiony w formie 

opisowej w niniejszej Strategii. Przedstawiony poniżej schemat zaangażowania społeczności lokalnej w pisanie LSR, 

pozwolił na zmobilizowanie szerokiego grona mieszkańców reprezentujących wszystkie sektory partnerstwa LGD. 

Tabela 5: Zastosowane techniki partycypacyjnej współpracy przy opracowaniu LSR 
Zastosowana 

metoda/technika 

Opis metody 

Ankieta internetowa Na stronie internetowej LGD www.razemdlaradomki.pl w formie wyróżnionego banneru zamieszczono ankietę 

badając opinie społeczności lokalnej. 

W ramach badań ankietowych mieszkańcy  mieli możliwość wyrazić swoje zdanie na temat: 

- określenie mocnych/słabych stron, szans/zagrożeń występujących na obszarze LGD 

- wyznaczyć te obszary (społeczne, inwestycyjne, gospodarcze) które wymagały by wsparcia i przypisanie im wagi 

- obszary wsparcia z środków LEADER 

-  zdefiniowanie z subiektywnego punktu widzenia trzech grup społecznych wymagających wsparcia 

- elementów procedury naboru i oceny projektów 

- oczekiwań względem przyszłych działań LGD 

Dzięki zastosowaniu tego narzędzia Internetowego, ułatwiona została możliwość włączenia się mieszkańców w 

opracowanie LSR, a zwłaszcza osób młodych dla których świt wirtualny jest podstawowym narzędziem do 

komunikacji i wyrażania opinii. Dodatkowo, pracownicy LGD informowali i zachęcali do składania na spotkaniach 

konsultacyjnych oraz telefonicznie i mailowo. 

Ankieta „papierowa” 

 

Pracownicy Biura LGD, Członkowie Zespołu projektowego LSR, lokalni liderzy środowisk wiejskich współpracujący 

z LGD na obszarze 6 gmin dystrybuowali papierową ankietę mającą zebrać opinię społeczności lokalnej. W ramach 

badań ankietowych mieszkańcy  mieli możliwość wyrazić swoje zdanie na temat: 

- określenie mocnych/słabych stron, szans/zagrożeń występujących na obszarze LGD 

- wyznaczyć te obszary (społeczne, inwestycyjne, gospodarcze) które wymagały by wsparcia i przypisanie im wagi 

- obszary wsparcia z środków LEADER 

-  zdefiniowanie z subiektywnego punktu widzenia trzech grup społecznych wymagających wsparcia 

- elementów procedury naboru i oceny projektów 

- oczekiwań względem przyszłych działań LGD Dodatkowo, pracownicy LGD informowali i zachęcali do ich 

wypełniania podczas spotkań konsultacyjnych. 

Arkusze pomysłów W ramach włączenia jak najszerszego grona aktorów do opracowywania LSR, 

Stworzono możliwość zgłaszania fiszek do biura LGD (w formie papierowej bądź elektronicznej), na których 

potencjalni Wnioskodawcy/Realizatorzy operacji mogli  opisywać działania, które chcieliby podjąć w przyszłości. Z 

możliwości tej skorzystały zarówno osoby fizyczne, przedsiębiorcy, gminy, instytucje publiczne, organizacje 

społeczne. 

Zebrano niezwykle istotne informacje wskazujące jakie działania w ramach LSR będą chętnie podejmowane przez 

beneficjentów. Informacje te poddane zostały weryfikacji (przez pracowników Biura LGD i członków Zespołu 

projektowego), czy są/mogą być realizowane w ramach PROW 2014-2020 i za pośrednictwem LEADER. Fiszki i 

informacje na temat możliwości ich składania dostępne były na stronie internetowej LGD oraz w Biurze LGD. 

Dodatkowo, pracownicy LGD informowali i zachęcali do ich składania na spotkaniach konsultacyjnych oraz 

telefonicznie, mailowo. 

Spotkania  

w gminach  

W każdej z 6 gmin członków LGD Biuro LGD przygotowało i przeprowadziło otwarte spotkanie z mieszkańcami. 

W trakcie spotkań uczestnikom zostały przedstawione szczegółowe założenia PROW 2014 – 2020 w zakresie 

LEADERa, założenia przyszłej Strategii dzięki której, można pozyskać środki na szeroko rozumiany rozwój obszarów 

wiejskich. Przeprowadzono także badanie ankietowe dotycząca oczekiwań mieszkańców względem założeń LSR i 

LGD. W trakcie spotkań wyłoniono aktywne osoby zainteresowane tematami istotnymi z punktu widzenia PROW, 

LGD i przyszłej Strategii tj. przestrzeń publiczna, rozwój przedsiębiorczości, rozwój społeczeństwa obywatelskiego 

(NGO), kultura,  edukacja, produkty lokalne.  

Warsztaty  

dla liderów 

Osoby, które chciały aktywnie włączyć się w prace nad Strategią (będące lub też nie członkami LGD) stworzyły 

kilkuosobowe zespoły warsztatowe opracowujące załażenia tematyczne do Strategii (m.in. przyszłe cele i 

przedsięwzięcia, procedury oceny) – tzw. grupy przedstawicielskie. 

Odbyły się 4 spotkania warsztatowe. 

Źródło: Opracowania własne. 

W okresie pracy nad Strategią w imieniu LGD zadania aktywizujące lokalną społeczność do współpracy przy 

tworzeniu LSR realizowali: pracownicy Biura LGD, członkowie Zespołu projektowego, którzy na bieżąco analizowali 

przesłane przez mieszkańców materiały, przygotowywali analizy, materiały robocze na potrzeby dalszych prac nad 

dokumentem. Przez ten okres w Biurze LGD prowadzone były konsultacje telefoniczne, mailowe, on –line z osobami, 

które chciały zdobyć informację na temat bieżących prac nad dokumentami i wnieśli swoje pomysły do realizacji 

działań planowanych. Każdy z poszczególnych etapów pracy nad LSR podsumowywany został przez Zespół 

projektowy. 

 

 

http://www.razemdlaradomki.pl/


 
 

9 

 

II.1 Opis etapów przygotowania LSR 
Tabela 6: Opis etapów przygotowania LSR 

Etap pracy (część LSR) Metoda/technika Grupa docelowa 

Diagnoza i analiza SWOT ankieta Internetowa, ankieta „papierowa”, 

spotkania w gminach, warsztaty dla liderów, 

konsultacje  

Sektor gospodarczy, sektor publiczny, sektor 

społeczny, mieszkańcy obszaru LGD, reprezentanci 

Grup defaworyzowanych 

Określanie celów i wskaźników ankieta Internetowa, ankieta „papierowa”, 

arkusze pomysłów, spotkania w gminach,  

warsztaty dla liderów, konsultacje 

Sektor gospodarczy, sektor publiczny, sektor 

społeczny, mieszkańcy obszaru LGD, reprezentanci 

Grup defaworyzowanych 

Opracowanie zasad wyboru operacji i 

ustalania kryteriów wyboru 

ankieta Internetowa, ankieta „papierowa”, 

warsztaty dla liderów, konsultacje 

Sektor gospodarczy, sektor publiczny, sektor 

społeczny, mieszkańcy obszaru LGD, reprezentanci 

Grup defaworyzowanych 

Opracowanie zasad monitorowania i 

ewaluacji 

ankieta Internetowa, ankieta „papierowa”,  

konsultacje 

Sektor gospodarczy, sektor publiczny, sektor 

społeczny, mieszkańcy obszaru LGD, reprezentanci 

Grup defaworyzowanych 

Przygotowanie planu komunikacji 

w odniesieniu do realizacji LSR 

ankieta Internetowa, ankieta „papierowa”,  

konsultacje 

Sektor gospodarczy, sektor publiczny, sektor 

społeczny, mieszkańcy obszaru LGD, reprezentanci 

Grup defaworyzowanych 

Źródło: Opracowania własne 

II.2 Opis metod angażowania społeczności lokalnej w proces realizacji strategii z 
określeniem grup docelowych, do których metody te są skierowane 

LSR to dokument wymagający współpracy społeczności lokalnej nie tylko na etapie jej opracowywania ale 

także i realizacji biorąc pod uwagę dynamikę zmian społecznych i gospodarczych. Udział społeczności lokalnej nie 

może na tym etapie ograniczyć się jedynie do korzystania w charakterze Wnioskodawcy/Beneficjenta/Grupy 

docelowej z operacji realizowanych w ramach LSR. Społeczność to podmiot współzarządzający Strategią, a tym 

samym mogący na nowo zdefiniować kierunki rozwoju wyznaczone w ramach dokumentu, a co za tym idzie określić 

rodzaj i wielkość wsparcia w ramach wybranych zagadnień przedmiotowych i wsparcia podmiotów.  

Przyjęto w niniejszej Strategii metodykę uspołeczniania LSR w różnych momentach jej wdrażania. Przyjęte 

metody uspołecznienia Strategii są spójne z planem komunikacji, sposobem prowadzenia monitoringu i ewaluacji, 

a także procedurą aktualizacji LSR i zmiany lokalnych kryteriów wyboru. Dobór narzędzi wynika z doświadczeń LGD 

we współpracy z lokalną społecznością, świadomość najlepszych efektów zastosowanych narzędzi na tym konkretnym 

terenie.  

Tabela 7: Obszary współpracy, metody pozyskania informacji/opinii oraz uczestnicy wdrążania LSR  
Obszar współpracy Metody/techniki 

Monitoring LSR ankiety monitorujące operacje, badania ankietowe, warsztaty konsultacyjne, spotkania w gminach, 

arkusze pomysłów, konsultacje stacjonarne, on – line, w terenie 

Aktualizacja LSR analiza sytuacji zastanej, ankiety monitorujące operacje, arkusze pomysłów, spotkania w gminach, 

spotkania konsultacyjne, konsultacje stacjonarne, on – line, w terenie 

Opracowanie i zmiana kryteriów analiza sytuacji zastanej, ankiety monitorujące operacje, arkusze pomysłów, spotkania w gminach, 

spotkania konsultacyjne, konsultacje stacjonarne, on – line, w terenie 

Plan komunikacji spotkania informacyjne, szkolenia, warsztaty, konferencje:, doradztwo, konsultacje, spotkania 

indywidualne, punkt informacyjny, Inkubator NGO (INGO), Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości 

(WIP), badania satysfakcji z usług doradczych Biura LGD   

Uczestnicy  wszyscy mieszkańcy obszaru, osoby z zewnątrz powiązane zawodowo, rodzinnie sentymentalnie 

z obszarem LGD, przedstawiciele trzech sektorów partnerstwa LGD, członkowie LGD, 

pracownicy Biura LGD, członkowie organów statutowych (Zarząd,  Rada Komisja Rewizyjna), 

liderzy społeczności lokalnej, turyści, grupy defaworyzowane uwzględnione w działaniach 

Strategii 

Źródło: Opracowania własne 

 

II.3 Wskazanie i zwięzła charakterystyka planowanych metod animacji społeczności 
lokalnej 

Szerszy opis planowanych działań i kampanii mających na celu włączenie społeczności lokalnej, jej animację 

oraz uspołecznienie procesu wdrażania LSR znajduje się Załączniku nr 5 Plan komunikacji do niniejszej Strategii. 

 
III Diagnoza – opis obszaru i ludności 
III.1 Demografia 

Wielkość, stan i struktura ludności jest kluczowym czynnikiem decydującym o wielu kwestiach związanych 

m.in. z zasilaniem budżetu gmin i powiatu w podatki, kosztami edukacji, czy wsparcia dla osób starszych. 

Charakterystyczną cechą dla obszaru LSR jest wzrost liczby mieszkańców na przestrzeni 2010 – 2014.W strukturze 

ludności obszaru LGD zachowana jest równowaga płciowa. 
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Tabela 8: Feminizacja mieszkańców obszaru stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

JEDNOSTKA TERYTORIALNA 2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA JEDLIŃSK 14163 14106 14064 14001 13899 

  w tym kobiety 49,59% 49,88% 50,06% 50,15% 50,15% 

GMINA PRZYTYK 7329 7313 7325 7240 7229 

  w tym kobiety 49,57% 49,64% 49,52% 49,52% 49,34% 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 12257 12209 12443 12487 12602 

  w tym kobiety 51,41% 51,36% 51,51% 51,52% 51,70% 

GMINA WOLANÓW 8755 8666 8631 8600 8555 

  w tym kobiety 49,95% 49,93% 49,80% 49,81% 49,77% 

GMINA WIENIAWA 5437 5470 5479 5491 5483 

  w tym kobiety 50,05% 50,29% 50,36% 50,34% 50,23% 

GMINA ZAKRZEW 12594 12434 12317 12143 12001 

  w tym kobiety 49,94% 49,80% 49,81% 49,72% 49,70% 

RAZEM 60535 60198 60259 59962 59769 

w tym kobiety stanowią 50,08% 50,15% 50,18% 50,18% 50,15% 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

W analizowanym okresie 2014 /2010 roku wyraźnie widoczny jest wzrost liczby ludności w gminie: Zakrzew, 

Jedlińsk, Wolanów. Wzrost związany jest przede wszystkim z postępującymi procesami suburbanizacji tj. 

rozprzestrzeniania się osadnictwa miejskiego poza granice administracyjne miast oraz przekształceniami osadnictwa 

wiejskiego. Zauważalna jest dynamika wzrostu liczby mieszkańców w porównaniu do roku 2006 (liczba mieszkańców 

wynosiła wówczas 58 172 osób) co jest efektem m.in. trwającego od kilku lat trendu do osiedlania się mieszkańców 

Radomia w gminach okołomiejskich. Poziom migracji na obszarze Lokalnej Grupy Działania nie jest stabilny, 

w kolejnych latach wystąpiły wahania trendu. W roku 2013 i 2014 gmina Zakrzew pozostała najatrakcyjniejszą z gmin 

do osiedlania się. Jednocześnie, choć na mniejszą skalę, na obszarze postępuje proces migracji rdzennych 

mieszkańców zwłaszcza osób młodych i wykształconych. Ośrodki miejskie, także te poza Radomiem m.in. Warszawa, 

oferują tej grupie większe szanse w zakresie zatrudniania, lepszą jakość życia, dostępu do atrakcyjniejszej oferty 

kulturalnej i rozrywkowej. 

Rys 2: Saldo migracji dla 6 gmin w ujęciu graficznym 

 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystyczny  

Choć ogólna sytuacja demograficzna obszaru LGD na podstawie wyżej przytoczonych danych przedstawia się 

dość  korzystnie w ciągu najbliższych kilku lat pojawi się największa jak dotąd fala osób przechodzących na 

emeryturę – osób reprezentujących pierwsze powojenne roczniki wyżu demograficznego. Z drugiej strony kolejne 

roczniki w wieku przedprodukcyjnym, które będą podejmowały pracę zawodową są zdecydowanie mniej liczne. 

Także i na obszarze LSR widoczna jest tendencja do starzenia się społeczeństwa i zagrożenie niżem demograficznym 

na wsiach. 

Tabela 9: Podział mieszkańców obszaru wg ekonomicznych grup wieku  

LUDNOŚĆ 6 GMIN  rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 

LUDNOŚĆ 60535 60198 60259 59962 59769 

W WIEKU PRZEDPRODUKCYJNYM w % 21,38 21,63 22,02 22,38 23,07 

W WIEKU PRODUKCYJNYM w % 63,02 63,13 62,92 62,83 62,45 

W WIEKU POPRODUKCYJNYM w % 15,57 15,23 15,05 14,77 14,60 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

W aspekcie sytuacji demograficznej w najkorzystniejszym położeniu jest gmina Zakrzew, w której udział osób 

w wieku produkcyjnym w liczbie mieszkańców wynosi ok 64%. W gminie odnotowano także najwyższy wskaźnik 
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osób w wieku przedprodukcyjnym i najniższy wskaźnik mieszkańców w wieku poprodukcyjnym. Najszybciej starzeje 

się społeczeństwo w gminie Przysucha i Wieniawa. Można na tej podstawie stwierdzić pewną prawidłowość – 

odległość od Radomia determinuje bardziej rolniczy charakter gminy oraz starszą strukturę społeczności lokalnej. 

Potwierdza się teza, iż społeczeństwo na obszarze LGD starzeje się ale proces ten przebiega nieco wolniej niż 

w porównaniu do obszaru całego kraju (średnia dla Polski to 18,34% u w roku 2013). 

Tabela 10: Podział mieszkańców LGD wg ekonomicznych grup wieku w ujęciu % 

GMINA 2014 2013 2012 2011 2010 
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GMINA JEDLIŃSK 22,8 63,3 13,9 23,1 63,4 13,5 23,3 63,4 13,3 23,9 63 13 24,4 62,9 12,7 

GMINA PRZYTYK 22,4 62,2 15,3 22,8 62,2 15 23,4 61,5 15,1 23,8 61,2 15 25 60,6 15 

GMINA 

 I MIASTO PRZYSUCHA 17,1 63,2 19,7 16,7 63,9 19,4 17,5 63,9 18,6 17,3 64,6 18,1 18,3 64,2 17,5 

GMINA WOLANÓW 23,2 63,4 13,4 23,6 63,3 13,1 23,9 63,1 13 24,3 63 12,7 24,8 62,7 12,5 

GMINA WIENIAWA 19,5 62,1 18,4 19,9 62 18,1 20 61,9 18,1 20,5 61,6 17,9 20,7 61,1 18,2 

GMINA ZAKRZEW 23,3 63,9 12,7 23,7 64 12,3 24 63,7 12,2 24,5 63,6 11,9 25,2 63,2 11,7 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystyczny 

W przypadku analizy demograficznej wieku mieszkańców obszaru LGD szczególne znaczenie, przede 

wszystkim dla rynku pracy czy dochodu gminy ma struktura populacji według ekonomicznych grup wieku. Należy 

zauważyć ważną prawidłowość istotną dla obszaru LGD – liczba mieszkańców w wieku produkcyjnym utrzymuje się 

mniej więcej na tym samym poziomie od pięciu lat (okres 2010 – 2014r.) przy jednoczesnym nieznacznym wzroście 

w roku 2014 udziału ludności w wieku poprodukcyjnym. W przyjętym okresie referencyjnym 2014 - 2010 – co jest 

zgodne z notowaną w skali całego kraju tendencją – spadała także nieznacznie liczba mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym (o -1,68 %). 

Stan zamożności gmin obszarowo należących do LGD obrazuje wysokość rokrocznie przekazywanych kwot 

subwencji, wpłat i udziałów w PIT. Żadna z gmin nie osiąga poziomu średniej dla całego kraju. Sytuacja gmin 

w latach 2014/2013 przedstawia się korzystniej niż w roku 2010. Jedynie gmina Przysucha osiągnęła wskaźnik 

najbliżej średniej krajowej. Na tle opisywanego obszaru w najlepsza dynamika jest w gminach: Wolanów i Jedlińsk. 

Na ich rozwój społeczno – gospodarczy wpływa bliskość miasta Radomia i atrakcyjne położenie przy trasie E7. 

Tabela 11: Podstawowe dochody podatkowe  gmin na 1 mieszkańca 
  

GMINA  2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA JEDLIŃSK 925,22 836,39 740,03 693 618,5 

GMINA PRZYTYK 603,64 472,13 436,35 472,28 475,5 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 1108,04 1013,09 955,43 949,41 984,14 

GMINA WOLANÓW 709,03 611,24 489,09 511,77 527,89 

GMINA WIENIAWA 571,91 455,94 386,67 402,38 410,27 

GMINA ZAKRZEW 649,05 553,52 552,11 571,52 580,81 

Średnia wartość wskaźnika Gg dla 6 GMIN 761,15 657,05 593,28 600,06 599,52 

Średni dochód podatkowy na jednego 

mieszkańca dla wszystkich gmin w kraju 1358,98 1276,32 1195,67 1180,2 1210,61 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych www.mf.gov.pl 
 

III.2. Określenie grup defaworyzowanych ze względu na dostęp do rynku pracy oraz 
problemów odnoszących się do tych grup 

Jedną z najważniejszych kwestii jest poziom i struktura bezrobocia. Bezrobocie to jedno z największych 

wyzwań dla obszaru objętego diagnozą. W głównej mierze jest to zjawisko strukturalne wynikające z braku 

równowagi między podażą pracy, a popytem na nią i ściśle wiąże się ze zmianami zachodzącymi na rynku pracy oraz 

wykształceniem pracowników. Analizie ilościowej skali bezrobocia rejestrowanego poddawane są w głównej mierze 

dane statystyczne opracowane przez instytucje rynku pracy. Na obszarach wiejskich występuje tzw. bezrobocie ukryte 

dotyczące w głównej mierze rodzin w małych i średnich gospodarstwach rolnych pracujących „na własny rachunek”. 

 Stopa bezrobocia na przestrzeni lat 2014 – 2010 na obszarze LGD nie uległa znaczącej zmianie. W latach 

2013 i 2012 średnia stopa bezrobocia dla 6 gmin utrzymuje się na stałym poziomie 18,52%. W roku 2014 r. 

http://www.mf.gov.pl/
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odnotowano nieznaczny spodek stopy bezrobocia do poziomu 16,68%. W porównaniu do roku 2013 jest to spadek 

o 1,84%. Niemniej jednak w tym okresie pozostała wyższa niż średnia przypadająca dla województwa 

mazowieckiego. Sytuacja na rynku pracy jest jeszcze bardziej niekorzystna w aspekcie stopy bezrobocia dla 

powiatów: radomskiego i przysuskiego, gdzie wskaźnik bezrobocia oscyluje wokół 30% pomimo istnienia dwóch 

ośrodków miejskich: Radomia i Przysuchy, które ze swej specyfiki powinny generować nowe miejsca pracy.  

Tabela 12: Stopa bezrobocia dla obszaru LGD w ujęciu procentowym 

Stopa bezrobocia dla obszaru LGD (w %) 

 

rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 

BEZROBOCIE w 6 GMINACH 16,68 18,52 18,52 17,60 18,03 

BEZROBOCIE W WOJ.MAZOWIECKIM 9,8 11,1 10,7 9,8 9,7 

BEZROBOCIE W POLSCE 11,5 13,4 13,4 12,5 12,4 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

Tabela 13: Stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin z obszaru LGD w ujęciu procentowym 

GMINA 

OGÓŁEM 

2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA JEDLIŃSK 12,7 14,4 14 12,7 14,8 

GMINA PRZYTYK 18,7 20,7 21,3 20,2 20,7 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 16,3 18 17,6 16,7 16 

GMINA WOLANÓW 15,7 17,2 17,1 16,4 16,8 

GMINA WIENIAWA 22,6 24,5 24,8 24,4 24,5 

GMINA ZAKRZEW 14,1 16,3 16,3 15,2 15,4 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

Poprawa sytuacji na rynku pracy nastąpiła w roku 2014 zarówno w stosunku do bezrobotnych kobiet, jak 

i mężczyzn. Z analizy wynika jednoznacznie, że to panowie pozostają tą grupą, której łatwiej znaleźć zatrudnienie 

zarówno lokalnie, jak i poza miejscem zamieszkania.   

Tabela 14: Stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin z obszaru LGD wg płci 

BEZROBOCIE WG PŁCI 2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA JEDLIŃSK 

  MĘŻCZYŹNI 12,7 14,2 13,9 12,9 14,5 

  KOBIETY 12,7 14,6 14 12,5 15,2 

GMINA PRZYTYK 

  MĘŻCZYŹNI 19 22,3 22,7 22 23 

  KOBIETY 18,3 18,7 19,5 17,9 17,8 

GMINA I MIASTO PRZYSUCHA 

  MĘŻCZYŹNI 16 18,4 17,7 16 16,3 

  KOBIETY 16,5 17,6 17,6 17,6 15,8 

GMINA WOLANÓW 

  MĘŻCZYŹNI 14,9 16,8 16,5 15,3 16 

  KOBIETY 16,6 17,7 17,9 17,6 17,8 

GMINA WIENIAWA 

  MĘŻCZYŹNI 21,7 24,5 24,2 22,9 23,4 

  KOBIETY 23,7 24,4 25,4 26,2 25,8 

GMINA ZAKRZEW 

MĘŻCZYŹNI 14,5 16,4 16,3 14,9 15,5 

KOBIETY 13,6 16,2 16,2 15,6 15,2 

 Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Wśród osób zarejestrowanych duży odsetek bezrobotnych stanowią osoby bez kwalifikacji, z niskim 

wykształceniem, z małą mobilnością. Słabe kwalifikacje są jedną z głównych przeszkód w skutecznej aktywizacji 

i rozwoju lokalnego rynku pracy. Wraz z rozwojem nowoczesnych dziedzin produkcyjnych i usługowych, wdrażania 

nowych technologii informacyjnych, wzrasta zapotrzebowanie na osoby o wysokich kwalifikacjach. Dlatego niska 

jakość i struktura wykształcenia, która nie odpowiada wymaganiom nowoczesnego rynku pracy, stają się główną 

przyczyną bezrobocia wśród określonej grupy osób. Z danych Powiatowych Urzędów Pracy (PUP) w Radomiu 

i Przysusze wynika, że największy odsetek wśród osób bezrobotnych stanowią osoby z wykształceniem zasadniczym 

zawodowym, gimnazjalnym i niższym. To oni w największym stopniu tworzą grupę osób bezrobotnych. W drugiej 

kolejności największy odsetek wśród osób bezrobotnych tworzą osoby  w wieku 50+. Niepokojąca jest tendencja, że 

ich liczba rokrocznie ulega zwiększeniu co świadczy o małej skuteczności metod i narzędzi aktywizacji stosowanych 

jak dotąd głownie przez PUP. Bardziej popularne wśród bezrobotnych są metody aktywizujące przedsiębiorczość 

indywidualną: a więc dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej lub pożyczki na ten cel. Obecna sytuacja na 
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rynku pracy może doprowadzić do wzrostu liczby bezrobotnych, w tym długotrwale bezrobotnych, w starszych 

grupach wiekowych. W przypadku aż 4 gmin należących do LGD wskaźnik udziału osób w wieku 50+ w stosunku do 

liczby osób bezrobotnych w tej gminie przekracza 20 %. Tym samym osoby bezrobotne w wieku 50 + należy uznać za 

szczególną grupę defaworyzowaną wymagającą wielokierunkowego wsparcia. 

Tabela 15: Stopa bezrobocia dla poszczególnych gmin z obszaru LGD wśród osób w wieku 50 +  

BEZROBOCIE WŚRÓD MIESZKAŃCÓW W WIEKU 50 +  2014 2013 2012 

GMINA JEDLIŃSK 1138 1288 1245 

  w tym osoby w wieku 50+ 224 234 204 

  co stanowi % bezrobotnych osób 19,68% 18,17% 16,39% 

GMINA PRZYTYK 853 941 958 

  w tym osoby w wieku 50+ 165 179 158 

  co stanowi % bezrobotnych osób 19,34% 19,02% 16,49% 

GMINA  I MIASTO PRZYSUCHA 1259 1406 1403 

  w tym osoby w wieku 50+ 323 373 323 

  co stanowi % bezrobotnych osób 25,66% 26,53% 23,02% 

GMINA WOLANÓW 870 945 931 

  w tym osoby w wieku 50+ 191 185 189 

  co stanowi % bezrobotnych osób 21,95% 19,58% 20,30% 

GMINA WIENIAWA 762 830 839 

  w tym osoby w wieku 50+ 164 162 148 

  co stanowi % bezrobotnych osób 21,52% 19,52% 17,64% 

GMINA ZAKRZEW 1134 1298 1277 

  w tym osoby w wieku 50+ 241 263 224 

  co stanowi % bezrobotnych osób 21,25% 20,26% 17,54% 

co stanowi % bezrobotnych osób w wieku 50+ na obszarze 6 gmin 21,57% 20,51% 18,56% 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

Szczególnie liczebna jest grupa mieszkańców w wieku 50 +. W kontekście gmin należących do LGD stanowią 

niemal 1/3 społeczeństwa. W grupie tej  przeważają osoby związane z rolnictwem z wykształceniem najwyżej 

średnim. Mieszkańcy w wieku 50 + cechują się o wiele mniejszą mobilnością zawodową, ale także i aktywnością 

społeczną. Ich dostęp do instytucji kultury ogranicza się do sporadycznych kontaktów z wiejskimi świetlicami lub 

domami ludowymi. Ich życie zawodowe i prywatne skupia się w rodzinnych miejscowościach. Pomimo 

realizowanych w gminach różnorodnych działań społeczno – edukacyjnych osoby w wieku 50 + rzadko bywają 

uczestnikami zorganizowanych projektów edukacyjnych lub kulturalnych. Wynika to z braku skutecznych 

instrumentów angażujących takie osoby w aktywny udział w inicjatywach ale także brak oferty dostosowanej do 

potrzeb i oczekiwań osób w tym wieku. Grupę tą można uznać z zagrożoną wykluczeniem społecznym. 

Tabela 16: Mieszkańcy obszaru LGD w wieku 50 + 
 2014 2013 2012 2011 2010 

osoby w wieku od 50 do 69 lat 12764 13571 13248 12830 12483 

średnia  mieszkańców % 21,29% 22,38% 21,81% 21,23% 20,68% 

osoby w wieku 70+  5143 5118 5213 5277 5318 

średnia  mieszkańców % 8,79% 8,80% 8,98% 9,14% 9,25% 

Liczba mieszkańców w wieku 50 +  17907 18689 18461 18107 17801 

% udział mieszkańców w wieku 50 + 30,08% 31% 31% 30% 30% 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu  

III.3. Charakterystyka gospodarki i przedsiębiorczości obszaru LGD  
 Na obszarze objętym analizą wg danych na 31.12.2013r. 134 podmioty należą do sektora publicznego. 

W rejestrze REGON zarejestrowanych było 4092 podmioty gospodarki narodowej, tj. o 4,28% więcej niż w 2010 r. 

Sektor prywatny pozostaje sektorem dominującym zwłaszcza w obszarze mikro przedsiębiorczości i indywidualnego 

prowadzenia działalności gospodarczej (samozatrudnienie). W roku 2011 wzrosła w stosunku do roku 2010 liczba 

mikroprzedsiębiorstw do 196 podmiotów przy jednoczesnym spadku liczby firm zaklasyfikowanych jako małe 

(zwłaszcza w roku 2012) i średnie (utrzymująca się od 2012 roku tendencja spadkowa). W roku 2014 liczba 

zarejestrowanych przedsiębiorstw wzrosła do 4182 (6,34% więcej niż w roku 2010). W okresie 2014 – 2012 

odnotowywana jest zmiana klasyfikacji lokalnych przedsiębiorstw, które na skutek redukcji zatrudnienia stają się 

firmami mikro (zatrudniają do 9 pracowników). Do roku 2010 na obszarze LGD funkcjonowało tylko 

1 przedsiębiorstwo zakwalifikowane jako duże (zatrudniające 250 i więcej pracowników) zlokalizowane w należącym 
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do obszaru działania LGD mieście Przysucha. Jak pokazała analiza lokalnego rynku pracy, także w przypadku analizy 

lokalnej przedsiębiorczości rok 2011 był rokiem niekorzystnych zmian gospodarczych i społecznych. Redukcja 

zatrudnienia w przedsiębiorstwach prywatnych wpłynęła na wielkość firm i zmianę ich klasyfikacji wielkościowej 

oraz na wzrost stopy bezrobocia w regionie. Stan i wielkość lokalnego sektora przedsiębiorców prywatnych decyduje 

o ocenie potencjału rozwojowego gmin. Przedsiębiorcy to znaczący podatnicy dla budżetu jednostek samorządowych. 

Tabela 17: Struktura firm z obszaru LGD 

 

rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 

podmioty gospodarki narodowej 4182 4092 4019 3882 3917 

mikro (0-9) 3996 3905 3834 3671 3709 

małe (10-49) 162 162 159 183 179 

średnie (50 - 249) 24 25 26 28 28 

duże (250 - 999) 0 0 0 0 1 

os. fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3474 3407 3359 3247 3295 

 Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Dominującym obszarem, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza pozostaje handel hurtowy 

i detaliczny, oraz naprawa pojazdów samochodowych – stanowi ponad 35% przedsiębiorstw; w drugiej kolejności – 

przetwórstwo przemysłowe i budownictwo po ok 14%. W roku 2014 nastąpił znaczny spadek liczby firm związanych 

z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem (o 129 podmiotów w porównaniu do roku 2010). Coraz więcej 

nowopowstałych firm aktywność gospodarczą wiąże z handlem hurtowy lub detalicznym oraz naprawą pojazdów. 

Tabela 18: Przedsiębiorczość prywatna na obszarze LGD „Razem dla Radomki” 

PRZEDSIEBIORCZOŚĆ DLA 6 GMIN 

rok  

2014 rok 2013 

rok 

2012 rok 2011 rok 2010 

A rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 104 165 197 230 233 

B górnictwo i wydobywanie 8 8 8 7 7 

C przetwórstwo przemysłowe 596 577 587 550 545 

D wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę 8 7 6 5 3 

E dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami. rekultywacja 26 26 24 21 23 

F budownictwo 567 567 543 523 542 

G handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 1450 1393 1370 1331 1356 

H transport i gospodarka magazynowa 283 269 262 247 241 

I działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 94 89 87 85 82 

J informacja i komunikacja 35 33 27 23 28 

K działalność finansowa i ubezpieczeniowa 89 95 86 86 85 

L działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 54 57 61 59 59 

M działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 181 165 155 158 157 

N działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 92 79 69 60 55 

O administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 59 59 59 59 59 

P edukacja 120 115 111 95 94 

Q opieka zdrowotna i pomoc społeczna 126 111 102 101 98 

R działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 59 59 58 53 54 

S pozostała działalność usługowa 173 218 207 189 196 

T 
gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące 

wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 58 0 0 0 0 

RAZEM 4182 4092 4019 3882 3917 

 Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Największa liczba firm zarejestrowanych jest w gminach okołoradomskich: Zakrzew, Jedlińsk. Są to też 

gminy, przez które przebiegają główne szlaki komunikacyjne. To głównie mieszkańcy miasta są odbiorcami usług, 

produktów od lokalnych przedsiębiorców, a bliskość drogi krajowej ułatwia dystrybucję. W 2015 roku w Radomiu 

otworzono Radomską Halę Mięsną, na terenie której sprzedawane są jedynie lokalne produkty żywnościowe. Władze 

gmin wychodzą naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorczych mieszkańców tworzą strefy inwestorów. W Gminie 

Zakrzew powołano w tym celu Milejowicką Strefa Przemysłową. Pomimo rozwoju sektora MMSP na tym obszarze, 

jak dotąd nie powołano branżowych zrzeszeń lokalnych przedsiębiorców. Brakuje współpracy pomiędzy podmiotami 

gospodarczymi, wzrasta konkurencja. 

Lokalizacja gmin sprzyja powstawaniu firm związanych z energią odnawialną (OZE). Warunki rozwoju 

energetyki solarnej są zbliżone na terenie całego regionu (wysoki stopień nasłonecznienia), a funkcjonowanie miasta 

Radomia nie zakłóca możliwości korzystania z OZE (brak dużych zakładów przemysłowych nie skutkuje znacznie 

zwiększonym poziomem zanieczyszczania powietrza rzutującego na absorpcję konstrukcji solarnych na terenach 
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zurbanizowanych). Powiat radomski wskazywany jest jako znaczący producent słomy wykorzystywanej jako biomasa. 

Z danych wojewódzkich wynika, że rzeka Radomka posiada warunki zagospodarowania hydroenergetycznego.
1
 W 

poprzednich latach nie udało się w pełni wykorzystać płożenia geograficznego obszaru.  

 Tylko w przypadku trzech z sześciu gmin należących do LGD można podać analizie dane dotyczące 

przygotowania infrastruktury gminnej na potrzeby działalności handlowej. Tylko w gminach Jedlińsk, Przytyk 

i Przysucha utworzono targowiska, przy czym największą powierzchnię sprzedażową oferują w gminie Przytyk. Są to 

obiekty przystosowane do sprzedaży hurtowej i detalicznej różnorodnych produktów, płodów rolnych, produktów 

lokalnych. Do roku 2013r. jednak to gmina Przysucha odnotowywała największe wpływy z opłat targowych. W tej 

gminie usytuowane jest drugie co do wielkości targowisko, ale także i 3 supermarkety. 

 Okres ostatnich lat pokazuję wzrost dynamiki działań przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje firmy – 

jednakże nie zawsze posiadają odpowiednie zasoby finansowe, które pozwoliłyby im na realizację zaplanowanych 

działań. Pandemia w roku 2020 nałożyła na prowadzenie działalności gospodarczej wiele ograniczeń, które 

skutkowały wymiernymi stratami. Brak odpowiednich zasobów finansowych skutecznie realizację zaplanowanych 

działań/rozwój przedsiębiorstwa. Niezmiernie ważne jest wprowadzenie instrumentów pomocy finansowej – w postaci 

konkursów realizowanych przez LGD „Razem dla Radomki” w zakresie rozwoju istniejących przedsiębiorstw, dzięki 

którym firmy mogłyby uzyskać wsparcie na działania inwestycyjne – tworząc dodatkowe miejsca pracy. Jest to bardzo 

istotne, albowiem – obszar powiatu radomskiego i przysuskiego charakteryzuję się jedną z najwyższych w skali całego 

kraju wysokości bezrobocia. Wsparcie przedsiębiorców – wpływa nie tylko na wzrost gospodarczy w regionie, ale 

przede wszystkim na rozwój konkurencyjności lokalnego rynku, zapewniając przy tym nowe miejsca pracy , 

wpływając w efekcie  na poprawę ekonomiczną obszaru LSR. Oprócz wsparcia istniejących firm, niezmiernie 

istotnym działaniem w wyrównanie szans i rozwój obszaru LSR jest dofinansowywanie – przeznaczenie premii na 

start dla nowych przedsiębiorców, którzy dzięki otrzymaniu środków finansowych będą w stanie wprowadzać nowe 

usługi i produkty na rynki lokalne, regionalne i ogólnopolskie. Przedsiębiorczość jest wartością, o którą trzeba zadbać 

w aspekcie budowania stabilnej ekonomicznie przyszłości obszarów wiejskich.  

III.4 Rolnictwo obszaru LGD 
 Cały obszar objęty LSR leży w strefie, w której nie rozwijane są już sektory produkcyjne szkodzące 

środowisku naturalnemu (garbarstwo, produkcja metalowa) lub mogący wpłynąć w sposób negatywny na jakość 

produkcji rolnej. Walory przyrodnicze i krajobrazowe nie kolidują z rozwojem działalności prywatnej (tylko w gminie 

Przysucha występują rezerwat przyrody i obszar krajobrazu chronionego). Lokalizacja gmin (położenie w  centrum 

Polski, przebieg dróg krajowych i wojewódzkich) należących do LGD, stanowi podstawowy atut na rzecz rozwoju 

wielofunkcyjnego rolnictwa i lokalnej przedsiębiorczości. Klimat zmienny, typowy dla strefy przejściowej pomiędzy 

klimatem kontynentalnym a morskim sprzyja uprawom rolnym. Dzięki tak sprzyjającym warunkom klimatycznym 

okres wegetacyjny trwa ok. 200 dni, co umożliwia uprawę nie tylko zbóż, ale także owoców jagodowych oraz szeroką 

gamę warzyw. W regionie istnieje „zagłębie sadownicze". W tym aspekcie dużym rynkiem zbytu na produkty rolne 

i różnorodne usługi jest miasto Radom. Położenie kluczowych szlaków komunikacyjnych przecinających terytoria 

poszczególnych gmin oddziałuje pozytywnie na możliwości eksportu lokalnych produktów i usług poza obręb 

regionu. Szczególne znaczenie na tym terenie może mieć przetwórstwo rolno-spożywcze z uwagi, iż część obszaru 

LGD należy do tzw. zagłębia paprykowego, z którego pochodzi 80% krajowej uprawy papryki.  

 Z uwagi na charakter rolniczy analizowanego obszaru nie można pominąć kwestii udziału podmiotów 

gospodarki narodowej związanych z rolnictwem, leśnictwem, łowiectwem i rybactwem. Sytuacja tej części sektora 

gospodarki narodowej  ewidentnie pokazuje, iż przedsiębiorcy odchodzą od działalności związanej z rolnictwem 

i coraz częściej angażują swoja aktywność gospodarczą w obszarze: budownictwo, przemysł (1185 podmiotów 

zarejestrowanych w roku 2013) i pozostałe rodzaje działalności gospodarczej nie okołorolnej (2742 podmioty w roku 

2013). Działalności gospodarcza w obszarze: rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo stanowiły ok 4% działalności 

gospodarczej prowadzonej na obszarze gmin z utrzymującą się tendencją spadkową - odpowiednio w: 2010r. – 5,95%, 

2011r. – 5,92%, 2012r. – 4,90%).Wg danych na koniec 2013r. najwięcej firm związanych z rolnictwem i działalnością 

pokrewną rolnictwu mieści się w gminie Jedlińsk (36 podmioty), a następnie w gminie Wolanów (30 podmiotów), 

gminie Zakrzew (29 podmiotów). W roku 2014 we wszystkich gminach liczba firm zwianych z tym działam 

gospodarki zmniejszyła się znacząco. 

Tabela 19: Udziału podmiotów gospodarki narodowej związanych z rolnictwem  

 

rok 2014 rok 2013 rok 2012 rok 2011 rok 2010 

rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 104 165 197 230 233 

budownictwo i przemysł   1205 1185 1168 1106 1120 

pozostałe 2873 2742 2654 2546 2564 

 Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Na podstawie danych zawartych w Powszechnych Spisach Rolnych z roku 2002 i 2010 zauważalna jest 

tendencja do odchodzenia od rolnictwa – ubytek 4044 gospodarstw (18,14%) w przeciągu 8 lat (przy wzroście 

                                                           
1
„Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” Warszawa 2006r. 
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zaangażowania osób w działalność pozarolniczą i tworzenie podmiotów gospodarczych nie związanych z rolnictwem). 

Jednoczenie ewidentnie widoczne jest zmniejszenie powierzchni gospodarstw rolnych (odrolnienie ziemi na potrzeby 

osadnicze i działalność pozarolniczą) o ponad 2,5 tyś ha. Spadła znacząco liczba gospodarstw rolnych o powierzchni 

poniżej 1 ha o 2013 podmiotów. Ale spadek ten dotyczy także liczby gospodarstw powyżej 1 ha a poniżej 5 ha. Liczba 

gospodarstw powyżej 10 ha i 15 ha (i więcej) nie uległa znaczącej zmianie w analizowanym okresie. 

 

Tabela 20: Rolnictwo na obszarze stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

6 GMIN - ROLNICTWO I POKREWNE rok 2010 rok 2002 

GOSPODARSTWA ROLNE OGÓŁEM 7988 12032 

powierzchnia gospodarstw rolnych (w ha) 40013,24 49224,17 

do 1 ha 1461 3474 

powyżej 1 ha 6527 8558 

5 ha i więcej 2459 2288 

10 ha i więcej 688 687 

15 ha i więcej 207 214 

gospodarstwa z dochodem z działalności rolnej 7344 9447 

gospodarstwa z dochodem z działalności pozarolniczej 1191 1238 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego  

Obecnie na obszarze LGD nadal dominują małe gospodarstwa rolne, które w roku 2002 stanowiły 70% 

wszystkich gospodarstw, a w roku 2010 już 79%. 

Rys 3: Porównanie udziału wielkości gospodarstw rolnych w 2010 i 2002 roku 

 
Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

 Największa liczba gospodarstw rolnych skupiała się w gminach Przysucha (1555), najmniej gospodarstw 

funkcjonowało w gminie Zakrzew (1077). Spadek znaczenia rolnictwa jest wyraźnie widoczny w gminach: Zakrzew 

gdzie ubyło 55% gospodarstw rolnych i ponad 20% gruntów rolnych, Jedlińsk - ubyło 47% gospodarstw i 24% 

gruntów rolnych. W mniejszym stopniu zmiany dotyczą gminy Wolanów (ubytek 30% gospodarstw i 20% gruntów), 

Przysucha (22% gospodarstw i 5% gruntów), Przytyk (ubytek 14% gospodarstw i 16% gruntów), Wieniawa (ubytek 

12% gospodarstw i 21% gruntów). W 2002 roku udział gospodarstw rolnych w których prowadzona była działalność 

pozarolnicza (z wyłączeniem gospodarstw z dochodami z tytułu działalności stricto rolnej, pracy najemnej, rent 

i emerytur, innych dochodów nie związanych z działalnością pozarolniczą) wynosił 10,29%, w 2010 roku – 14.91%. 

Głównym  problemem  obszaru  jest  przewaga  gospodarstw  niskotowarowych  oraz  nadwyżki  siły roboczej  

w gospodarstwach  rolnych,  gdzie  pracują  osoby  o  często  niskich  kwalifikacjach.  W  obliczu  spadku rentowności 

i opłacalności działalności rolniczej, coraz więcej osób pracujących w gospodarstwach rolnych jest  zmuszonych do 

szukania zatrudnienia poza rolnictwem lub tworzenia działalności gospodarczych nierolniczych. Otworzone w 2015r. 

Centrum Dystrybucji i Przetwórstwa Rolnego w Przytyku ma ulepszyć proces dystrybucji i przetwórstwa produktów 

rolnych poprzez wykorzystanie atrakcyjnego położenia terenu. Celem na przyszłość jest powołanie grupy 

producenckiej działającej i inwestującej na terenie Centrum. Istnienie Centrum ma generować powstanie lub rozwój 

lokalnych firm mogących świadczyć różnorodne usługi, a co za tym idzie tworzyć nowe miejsca pracy także 

w gminach ościennych. Słuszny jest ogólny pogląd, iż rolą obszarów wiejskich jest nie tylko zabezpieczenie 

surowców żywnościowych ale także realizacja jego wielofunkcyjnego charakteru. Dla mieszkańców obszarów 

wiejskich rolnictwo przestaje mieć znaczeni jako główne źródło dochodu. Coraz większy nacisk kładzie się na 

scalanie gospodarstw rolnych w większe struktury powierzchniowe zapewniające lepsze dochody, większa wydajność 

rolną. Dąży się do włączania rolnictwa w działania na rzecz ochrony środowiska, co znacząco zwiększy możliwości 

aktywizacji wiejskich społeczności lokalnych, a także przyczyni się do dywersyfikacji źródeł dochodu. Wśród tych 

funkcji do ważniejszych należy: zarządzanie zasobami ziemi, utrzymanie bioróżnorodności, kształtowanie warunków 

sprzyjających bytowaniu dziko żyjących zwierząt i roślin, zarządzanie zasobami wodnymi, wytwarzanie energii 

wiatrowej i wodnej, zapobieganie powodziom, utrzymanie spójności i żywotności obszarów wiejskich, a także 
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podtrzymanie tradycji kulturowych. Takie wykorzystanie dobrodziejstw polskiej wsi było już wspierane w okresie 

wdrażania perspektywy UE na lata 2007 -2013. 

 

Produkty tradycyjne i lokalne 

 Z gminy Przytyk pochodzi „Papryka Przytycka” sztandarowy produkt obszaru, zarejestrowana na liście 

produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 28 lipca 2011r. W kolejnych latach na tej liście 

znalazły się inne markowe produktu obszaru LSR: Salceson Wizytowy (rejestracja produktu: 18.07.2012r.), Szynka 

Zdziechowska (24.01.2013r.), Zakrzewska Kiełbasa Jałowcowa (5.03.2015r.), Wiejska Kiełbasa Zdziechowska 

(5.03.2015r.). To nie jedyne produkt z obszaru LGD. W latach 2010 – 2015 Stowarzyszenie zdefiniowało i promuje 

inne produkty lokalne, którym przyznała Laury w konkursach kulinarnych, konkurach na produkty lokalne. Są wśród 

nich: Szybka sałatka z kurczakiem, Paprykowe cztery pory roku, Dżem z czerwonej papryki, Kacze udka nadziewane 

papryką z sosem paprykowo-wiśniowym, Cytrynowa Papryka, Sałatka Paprykowa, Kołacz z papryką, Olej lniany 

z ziołami i papryką, Sos paprykowy przytycki, Paprykówka na miodzie, Pyszny pikantny sos paprykowy, Karp 

w śmietanie, Smaczek z Doliny Radomki – Naturalnie Mętny Sok Jabłkowy, Chleb z Papryką, Polędwiczki z musem 

jabłkowo – żurawinowym, Miód malinowy, Ser kozi skrzynecki, Pierogi z mięsem wolanowskie, Pierzga z Doliny 

Radomki, Chleb rarytas. Produkty te są dostępne lokalnie i wyróżniają obszar na szlaku kulinarnym Mazowsza. 

III.5 Działalności sektora społecznego, w tym integracja/rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego 

Mieszkańcy gmin bez względu na wiek tworzą istotny kapitał społeczny determinujący rozwój obszaru. 

Stopień aktywności społecznej mieszkańców można określić między innymi na podstawie ich zaangażowania 

w tworzenie, rozwijanie i funkcjonowanie organizacji pozarządowych oraz na podstawie liczby fundacji, stowarzyszeń 

i organizacji społecznych. W gminach z obszaru LGD odnotowuje się średnią aktywność społeczną. Widoczny jest 

jednak znaczny potencjał, o czym świadczy dynamika przyrostu liczby stowarzyszeń i organizacji społecznych. 

Zakres działania organizacji pozarządowych funkcjonujących w gminach jest podobny. Skupiają się na tematyce 

dotyczącej krzewienia kultury, sportu, integracji i aktywizacji społecznej. Występują też organizacje miłośników 

danego terenu oraz pracujące nad rozwojem gminy/wsi czy rolnictwa w tym także pszczelarstwa. 

Tabela 21: Organizacje pozarządowe na obszarze stowarzyszenia „Razem dla Radomki” 

NGO na obszarze 6 gmin LGD  

rok 

2014 

rok 

2013 

rok 

2012 

rok 

2011 

rok 

2010 

fundacje 5 3 2 3 2 

stowarzyszenie i org. społeczne 115 109 105 102 97 

RAZEM 120 112 107 104 98 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 

Największe skupisko organizacji pozarządowych znajduje się w gminie Przysucha i Jedlińsk, najmniej 

w Wieniawie. W okresie analizowanych pięciu lat najwięcej nowych stowarzyszeń powołano na terenie gminy: 

Jedlińsk, Przysucha i Wolanów. Kolejno w gminie: Zakrzew i Przytyk. Liczba podmiotów III sektora 

w poszczególnych gminach prezentuje się w następujący sposób:  

Tabela 22: Organizacje pozarządowe na obszarze gmin LGD 

GMINA 2014 2013 2012 2011 2010 

GMINA  JEDLIŃSK 

  fundacje 4 2 1 1 1 

 stowarzyszenia i org. społeczne 27 25 25 25 25 

GMINA  PRZYTYK 

  fundacje 0 0 0 0 0 

 stowarzyszenia i org. społeczne 18 17 16 15 15 

GMINA I  
 

MIASTOPRZYSUCHA 

  fundacje 1 1 1 1 0 

 stowarzyszenia i org. społeczne 32 32 30 29 28 

GMINA  WOLANÓW 

  fundacje 0 0 0 0 0 

 stowarzyszenia i org. społeczne 18 15 14 13 11 

GMINA  WIENIAWA 

  fundacje 0 0 0 1 1 

 stowarzyszenia i org. społeczne 5 5 5 5 5 

GMINA  ZAKRZEW 

  fundacje 0 0 0 0 0 

 stowarzyszenia i org. społeczne 15 15 15 15 13 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego 
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Po przeanalizowaniu powyższych danych można stwierdzić, że mieszkańcy wsi wykazują niższą aktywność 

społeczną niż ludność miejska. Spowodowane to jest po części tym, iż miejscowości wiejskie stanowią mniejsze 

skupiska ludzi i najczęściej zamieszkiwane są przez osoby starsze. Zazwyczaj działacze społeczni to nieliczne 

jednostki, które chcą coś zrobić na rzecz swojego społeczeństwa.  Choć koncepcja ekonomii społecznej 

i przedsiębiorczości społecznej nie jest im obca, żadna z w/w organizacji nie deklaruje prowadzenia działalności 

gospodarczej ani większego zainteresowania tą formą aktywności. 

Na obszarze LGD działają także grupy nieformalne tj. koła gospodyń wiejskich, chóry, grupy folklorystyczne, 

zespoły ludowe itp. Grupy te działają na rzecz najbliższego otoczenia w ramach swojej miejscowości, koła 

zainteresowań. Dominują w nich przede wszystkim grupy związane z kultywowaniem tradycji ludowej w obszarze 

muzyki i kulinariów. Aktywizacja tych grup nastąpiła w roku 2014/2015, gdy mogły one pozyskać dotacje na 

realizację inicjatyw społecznych, kulturalnych, integracyjnych, edukacyjnych czy nawet inwestycyjnych w ramach 

prowadzonego na obszarze województwa mazowieckiego programu Mazowsze Lokalnie, którego Ambasadorem jest 

LGD. Z terenu LGD w okresie 2014 – 2015 roku grupy nieformalne złożyły: 17 propozycji projektowych. 

Na opisywanym obszarze poza LGD „Razem dla Radomki” nie funkcjonują instytucje, które oferowałyby 

profesjonalne wsparcie szkoleniowo – doradcze dla lokalnych NGO, grup nieformalnych, osób fizycznych aktywnych 

społecznie. Władze gmin reagują na indywidualne potrzeby poszczególnych NGO lub grup inicjatywnych. Wsparciem 

dla lokalnych organizacji jest działający od 2013 roku w strukturach LGD Inkubator NGO (INGO) będący częścią 

Centrum Aktywności Lokalnej. Inkubator wspiera rozwój organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych w 

procesie tworzenia podmiotów sformalizowanych, a także planowania i realizacji działań. W formie wolontarystycznej 

pracownicy Biura LGD świadczą usługi doradcze i konsultacyjne, wspierają promocję NGO za pośrednictwem 

Internetu, inicjują spotkania sieciujące lokalne NGO, partnerstwa w realizacji projektów społecznych, kulturalnych 

i edukacyjnych, współtworzą wirtualne biuro dla grup nieformalnych i NGO. Ważnym punktem w ofercie INGO są 

bezpłatne szkolenia oferowane za pośrednictwem platformy e – learningowej zakupionej w ramach projektu 

dofinansowane z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich  zrealizowanego przez LGD w roku 2012. 

Aktywność społeczna integracja środowiska wiejskiego wiąże się z zapleczem kulturalnym i rekreacyjnym. 

Dzięki środkom jakie gminy pozyskały w ramach perspektywy finansowej 2007 -2013 m.in. za pośrednictwem PROW 

liczba i warunki użytkowania placówek kulturalnych uległy poprawie. Niemniej jednak pozostaje wiele miejscowości, 

których mieszkańcy mają utrudniony dostęp do tego typu obiektów z uwagi na odległość, czasochłonność dojazdu. 

Jest to szczególnie duży problem dla seniorów i małych dzieci. Na obszarze LGD najczęstsza formą inwestycji 

wspierających społeczność lokalną są powstające lub modernizowane świetlice wiejskie. Świetlice są często miejscem 

różnorodnych inicjatyw wychodzących poza same mury budynku i integrujących nie tylko rdzennych mieszkańców, 

kultywujących tradycje ludowe ale dzięki zastosowaniu nowatorskich i innowacyjnych propozycji kulturalnych 

i rozrywkowych mogą przyciągnąć także zainteresowanie osób napływowych do gmin oraz turystów. Działające na 

tym terenie muzea są filiami większych instytucji: Muzeum Oskara Kolberga filia Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum 

Witolda Gombrowicza we Wsoli oddział Muzeum Literatury w Warszawie, a ich oferta obejmuje już tzw. „kulturę 

wysoką” powiązaną ściśle ze znanymi osobistościami związanymi z tym obszarem. 

Tabela 23: Obiekty kultury na obszarze 6 gmin LGD 

GMINA 

Świetlice 

Wiejskie 

Domy 

Ludowe Muzea 

Gminne 

Ośrodki 

Kultury 

GMINA JEDLIŃSK 6 0 1 1 

GMINA PRZYTYK 4 1 0 0 

GMINA I 

MIASTO PRZYSUCHA 14 0 1 1 

GMINA WOLANÓW 2 0 0 1 

GMINA WIENIAWA 6 0 0 1 

GMINA ZAKRZEW  0  5 2 1 

Razem 32 6 4 5 

Źródło: Opracowania własne na podstawie danych z gmin 

Infrastrukturę kulturalną uzupełnia infrastruktura rekreacyjna, z której korzystają nie tylko mieszkańcy ale 

także turyści. W obszarze LGD znajduje się 53 boiska sportowe w tym także boiska wielofunkcyjne, 2 duże hale 

sportowe, place zabaw dla dzieci i siłownie na powietrzu zlokalizowane jedynie w większych miejscowościach, 

pływalnia nadzorowana przez Starostwo Powiatowe w Przysusze, skate park i park linowy także w Przysusze będące 

własnością prywatną.  

Coraz więcej rozwiązań stosowanych na radomskiej wsi można określić jako smart.  Realizowane są pomysły 

z zakresu informatyki, ale także odnawialnych źródeł energii, infrastruktury technicznej, komunikacji, zdrowia czy 

edukacji. Koncepcja Smart Wieś - Smart Village (inteligentna wieś) zyskuje wielu zwolenników wśród mieszkańców, 

organizacji pozarządowych czy władz gminnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom LGD Razem dla Radomki 

wprowadza możliwość wsparcia inicjatyw smart w postaci projektu grantowego tak aby opracowane 

koncepcje/strategie przyczyniły się do poprawy jakości życia osób zamieszkujących obszary wiejskie. 
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III.6 Pomoc społeczna 

Najbardziej dotkliwym skutkiem wysokiego stopnia bezrobocia jest ubóstwo społeczne dotykające nie tylko 

osoby pozostające bez zatrudnienia ale także całe rodziny. Pozytywnym zjawiskiem jest to, że liczba rodzin objęta 

świadczeniami rodzinnymi powoli spada. Nie mniej jednak nadal objętych pomocą w tym zakresie jest aż 1866 rodzin. 

 

 

Rys 4: Liczba gospodarstw domowych z obszaru LGD korzystających z pomocy społecznej 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

Wzrost konkurencyjności na rynku pracy, ubożenie pewnych grup społecznych skutkuje podwyższeniem 

wydatków gmin na realizację podstawowych świadczeń społecznych, w tym w głównej mierze świadczeń rodzinnych. 

Jest to znaczne obciążenie dla budżetów gminnych. Należy tu zaznaczyć że pomimo spadku liczby gospodarstw 

korzystających z pomocy społecznej koszty związane z przekazywaniem świadczeń rodzinnych przez pomoc 

społeczną wzrosły o 8,74 %. 

Rys 5. Kwoty świadczeń rodzinnych wypłacane przez 6 gmin obszaru LGD w latach 2010 -2014 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

Zauważalna jest tendencja spadkowa jeśli chodzi o liczbę dodatków mieszkaniowych przyznanych na 

obszarze LGD  - różnica pomiędzy rokiem 2011 gdzie przyznano aż 655 dodatków, a rokiem bazowym 2014 to aż 

o 87 mniej świadczeń tego typu. Najwięcej dodatków mieszkaniowych przyznaje jednostka samorządowa będąca 

gminą i miastem jednocześnie – Przysucha. 

Rys 6. Liczba dodatków mieszkaniowych przyznawanych na obszarze LGD 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych gmin/Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej 

 

III.7 Potencjał przyrodniczy i kulturalny 
  Dziedzictwo przyrodnicze i kulturalne obszaru to dodatkowe elementy, które są wykorzystywane dla jego 

promocji ale także i rozwoju lokalnej turystyki, promocji kultury ludowej i dorobku historycznego. Obszar gmin 

wchodzących w skład LGD  ma podobną strukturę geograficzną i nizinny charakter. Gminy wchodzące w skład LGD 

położone są w obrębie Równiny Radomskiej, stanowiącej część Krainy Wzniesień Południowo-Mazowieckich, która 

obejmuje teren w zasadzie płaski, rozcięty doliną rzeki Radomki i jej dopływów, opadający generalnie w kierunku 

północno-wschodnim. Rzeźba regionu ukształtowana została przez zlodowacenie środkowopolskie, które docierając 
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do podnóża Gór Świętokrzyskich wyrównało i przykryło stare podłoże zbudowane z miękkich skał jurajskich 

i kredowych. Równinę tą przecinają, stosunkowo płytkie, doliny rzek: Radomki, Dobrzycy, Bosaka. Deniwelacja 

terenu waha się pomiędzy 100 m n.p.m. a 150 m n.p.m. w okolicach Jedlińska i Przytyka, 150 a 200 m n.p.m. 

w Zakrzewie, Wieniawie oraz Wolanowie, natomiast w okolicach Przysuchy przekracza 250 m n.p.m, a u źródeł rzeki 

Radomki - 4 km od miasta Przysucha osiąga 310 m n.p.m. Struktura gleb pradoliny wytworzonych pod wpływem 

zmiennych stosunków wodnych w okresie zlodowacenia północno-polskiego charakteryzuje się bogatym 

urzeźbieniem o cechach akumulacyjnych i erozyjnych. Dominują na ogół gleby o średniej przydatności rolniczej. 

W zagłębieniach terenowych wykształciły się mady próchniczne i gleby bagienne. Południowe obrzeże doliny tworzą 

ubogie, głębokie utwory piaszczyste, a północne utwory piaszczyste, z domieszką części pylastych na glinach 

zwałowych. Są to gleby przydatne dla upraw rolnych.  

Elementem spajającym wszystkie gminy jest rzeka Radomka - dawniej zwana Radomierzą, będąca 

lewobrzeżny dopływ Wisły. Radomka to rzeka długości ok. 100 km z dorzeczem ponad 2000 km2. Wypływa ze 

źródeł w Lasach Przysusko - Koneckich około 4 km na południe od Przysuchy. Jej prawobrzeżnym dopływem na 

terenie powiatu przysuskiego jest Jabłonica, lewobrzeżnym Wiązownica. Rzeka po zejściu z rejonu wzgórz płynie w 

dość szerokiej pradolinie będącej pozostałością po lądolodzie, który tu miał dłuższy postój. Na Radomce tuż po 

przyjęciu głównych dopływów (prawych) Szabasówka i Jabłonica postawiono zaporę betonowo-ziemną (blisko 0,5 

km długości), która utworzyła Zalew Domaniowski (Domaniowskie Morze) o pow. 500 ha. Dolina rzeki 

charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem roślinności z zachowanymi w krajobrazie rolniczym enklawami 

półnaturalnych terenów zalewowych, które w powiązaniu z zadrzewieniami i roślinnością leśną zboczy i wysoczyzny, 

tworzą cenny kompleks przyrodniczy. 

O spójności  przyrodniczej  decyduje  nizinny charakter obszaru z przewagą łąk, pól uprawnych, 

nieużytków rolnych i nierównomiernie rozmieszczenie lasów. Występują te same gatunki zwierząt. Poza  

podobieństwami  świata  roślinnego  i  zwierzęcego,  tereny  te  łączą  zbliżone  warunki klimatyczne. Lesistość 

obszaru LGD jest stosunkowo duża (ok. 20,38 %) i ciągle wzrasta. Przeważają drzewostany sosnowe, występują także 

drzewostany mieszane, a w runie można odnaleźć wiele gatunków charakterystycznych dla borów grabowych 

i dębowych. Przyjmując klasyfikację leśną są to lasy mieszane świeże. Zwarty kompleks tworzą lasy przysusko-

szydłowieckie w południowo-zachodniej części powiatu przysuskiego zlokalizowane w obrębie gmin: Przysucha. 

Zalesienie tej gminy jest największe (52,50%). Na terenie gmin Przysucha i Wieniawa  występują lasy wodochronne, 

których zadaniem jest ochrona zasobów wód siedliskowych wilgotnych i bagiennych oraz zapewnienie prawidłowej 

retencji w rejonach źródliskowych rzek z towarzyszącymi im stawami, które maja przeznaczenie zarówno 

gospodarcze, jak i rekreacyjne. Średnia temperatura roczna wynosi ok. 8,5 st. C, lato jest dość długie, trwa 90-95 dni, 

zima chłodniejsza trwająca ok. 85 dni. Średnia temperatura stycznia wynosi -3 st. C, a lipca 18 st. C. Suma opadów 

rocznych to 550-600 mm. Obszar dodatkowo wzbogacają zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: Rezerwat „Puszcza 

u źródeł Radomki” (gm. Przysucha), „Dolina rzeki Radomki”(gm: Przysucha i Borkowice), „Podlesie”(gm. 

Przysucha), Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Dolina Dobrzycy” (gm. Przytyk), „Dolina rzeki Jabłonicy”(gm. 

Wieniawa), lokalny węzeł ekologiczny z mozaiką biotopów „Plec” (gm. Wieniawa).  

 Uwarunkowania przyrodnicze pozwoliły na rozwój turystyki aktywnej w tym sieci turystycznych szlaków 

rowerowych oraz w ostatnich latach ścieżek Nordic Walking zlokalizowanych na terenie każdej z gmin. Inicjatorami 

powstania ścieżek i szlaków turystycznych były Gminy, które pozyskały na ten cel środki w ramach działania „Małe 

projekty” LEADER PROW 2007 -2013. Rozwinięcie sieci szlaków rowerowo - turystycznych była możliwa 

szczególnie po otwarciu 8 IX 2000 roku „Zalewu Domaniowskiego”. Wody na rzece Radomce zostały spiętrzone 

przez zaporę o długości 660m i 10m wysokości. Zalew o charakterze retencyjno - rekreacyjnym ma 500 ha lustra 

wody, 6 km długości i od 600 - 1200 m szerokości. Zagospodarowaniem linii brzegowej zbiornika do celów 

rekreacyjno – wypoczynkowych zajęły się władze gmin: Przytyk, Wolanów i Wieniawa graniczące ze zbiornikiem, 

Związek Gmin Radomka, a także władze miasta Radomia i powiatów leżących nad rzeką. Swój wkład mają także 

lokalni przedsiębiorcy działający w obszarze turystyki i usług okołoturystycznych. 

Wpływ lokalizacji gmin LGD wokół miasta Radom jest widoczny w układzie przestrzennym i oddziałuje na 

rozrost powierzchni zurbanizowanych także gmin okołoradomskich oraz stan środowiska przyrodniczego. W tym 

zakresie wdrażana jest koncepcja utworzenia Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego (ROF), do którego włączone 

zostały gminy: Jedlińsk, Zakrzew, Wolanów, Przytyk. Zasięg ROF obejmuje łącznie 15 gmin, 3 powiaty, 4 miasta 

z kluczową rolą największego ośrodka metropolitarnego w regionie – Radomia. Powstać ma tzw. Zielony Pierścień 

(„GREEN BELT”), którego celem jest m.in.:
2
 zapobieganie zbytniemu rozrastaniu i rozlewaniu się tkanki miejskiej; 

osłabienie presji miasta na tereny wiejskie; ochrona struktury ekologicznej; tworzenie warunków do wypoczynku 

codziennego i świątecznego dla mieszkańców ROF przy zapewnieniu im dostępu do terenów wiejskich i otwartych; 

tworzenie warunków do rozwoju turystyki. 4 Gminy LGD stanowić mają w 31,77% obszar ROF. 

                                                           
2
Materiały ze spotkania informacyjno-konsultacyjne na temat „Zintegrowanego programu zarządzania zasobami przyrodniczymi i 

wodnymi Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego” 12 luty 2015r. 
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 Cały obszar objęty działaniem LGD jest spójny terytorialnie pod względem geograficznym. Z uwagi na fakt, 

że gminy wchodzą w skład LGD sąsiadują ze sobą i położone są w jednym historycznie ukształtowanym obszarze, ich 

rozwój społeczny i gospodarczy przebiega w podobny sposób. Gminy niejednokrotnie uzupełniają swoje działania np. 

dot. zbiornika w Domaniowie, utworzenia ścieżek rowerowych i Nordic Walking. 

 W zbliżonym okresie nastąpił rozwój osadnictwa na obszarze obecnych gmin LGD. Pierwsze ślady 

osadnictwa pochodzą z okresu wczesnopiastowskiego. Pierwsze grody obronne takie jak: Skrzynno oraz Skrzyńsko, 

obok nich powstawały osady rzemieślniczo - targowe, które przekształciły się później w miasta. Pierwsze 

wspomnienia o osadach, które stały się później siedzibą gmin z obszaru LGD, pochodzą z XIV oraz XV w. Atrakcyjne 

położenie na skrzyżowaniu dawnych szlaków handlowych determinowało dalszy rozwój. Historyczne związki 

i wspólnota powiązań obszaru LGD wiążą się niewątpliwie z uwarunkowaniami przyrodniczymi. Wszystkie gminy 

mają wspólną historię - tereny te nie ominęły zawieruchy historii: potop szwedzki, wojny napoleońskie, powstania, 

powstanie narodowe 1830r., 1863r. oraz tragedie I i II Wojny Światowej. 

 Na poziom i jakość życia ludności na omawianym obszarze znaczny wpływ ma środowisko kulturowe. 

Okresy świetności, bujnego rozkwitu regionu i czasu tragicznych wydarzeń przypominają zabytki architektury 

i budownictwa oraz obiekty historyczne, których na danym obszarze zachowało się dość dużo. W gminach można 

oglądać pałace, parki, dominują zabytki sakralne: kościoły, kapliczki. Na obszarze LGD żywa jest tradycja ludowa: 

działają zespoły ludowe (seniorów i młodzieży szkolnej), koła gospodyń wiejskich. Licznie odbywają się jarmarki 

ludowe, w ramach których kultywowane są rodzime tradycje: muzyczne, artystyczne, kulinarne.  

 Obszar LGD „Razem dla Radomki” może poszczycić się także ciekawymi związkami z postaciami sławnych 

ludzi. Występuje tu element grunwaldzki związany z rycerzem Mikołajem Powałą z Taczowa (gmina Zakrzew). 

Z rodu Łabędziów, którzy w dobie renesansu wznieśli dwór w Żukowie (gmina Wieniawa) pochodził Mszczuj ze 

Skrzynna, który jak głosi legenda, zabił Ulricha von Jungingena, wielkiego mistrza krzyżackiego w bitwie pod 

Grunwaldem. W gminie Zakrzew tworzone jest Muzeum Etosu Rycerskiego. Przysucha to z kolei rodzinne miasto 

Oskara Kolberga. W mieście tym powstało muzeum jego imienia, a stałym elementem ekspozycji jest wystawa "Oskar 

Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor - (1814 -1890)". Rokrocznie odbywają się imprezy związane z tymi 

postaciami: Festyn „Rycerze Bogurodzicy”, „Dni Kolbergowskie”.  

Z historią Przytyka związana jest postać jednego z najsłynniejszych polskich poetów Jana Kochanowskiego, 

który w 1570 roku poślubił Dorotę Podlodowską z Przytyka. W Przytyku organizowana jest cykliczna impreza 

„Kochanowski Przystanek Wesele” Sama miejscowość Przytyk historycznie leżała na skrzyżowaniu ważnych szlaków 

handlowych: Traktu Królewskiego, zwanego też Traktem Mazowieckim (Warszawa - Kraków) z Traktem 

Wielkopolskim (Lublin - Poznań). Skrzyżowanie to było zwane Środkiem lub Pępkiem Europy. Do dziś zachowała się  

studnia symbolizująca to miejsce. 

W okolicach Jedlińska (sołectwo Wsola) mieszkała rodzina Gombrowiczów. To tu Witold Gombrowicz 

pracował nad jedną ze swoich najważniejszych powieści – „Ferdydurke”. Tu także działa aktywnie Muzeum im. 

Witolda Gombrowicza organizujące wiele ciekawych artystycznie wydarzeń, zaliczyć które można do tzw. „kultury 

wysokiej”. W 1794r. niedaleko Jedlińska kwaterował sam Tadeusz Kościuszko. Do dziś w Jedlińsku kultywowany jest 

obrzęd ludowy tzw. ścięcie śmierci, wywodzący się z 1778 r., odbywający się corocznie w ostatni wtorek przed 

Wielkim Postem, która przyciąga w ostatni dzień karnawału turystów i aktywizuje mieszkańców do uczestniczenia 

w życiu kulturalnym gminy. 

Z Przysuchą jest związana także historia osadnictwa żydowskiego, które rozwijało na tych terenach w sposób 

dynamiczny już od początku XVIII w. Na przełomie XVIII i XIX w. Przysucha stała się głównym ośrodkiem 

chasydyzmu. Z tym żydowskim ruchem religijnym o charakterze mistycznym jest związana postać Jakowa Icchaka 

Rabinowicza (Świętego Żyda). Pozostałością po tym okresie jest synagoga uznana za najokazalszy dom modlitewny 

Żydów w subregionie. W Przytyku zaś osadnictwo żydowskie rozwijało się od XVII w. Na początku XX w. Żydzi 

stanowili ponad 80% ogółu mieszkańców Przytyka. 9 marca 1936r. doszło do starć ulicznych zwanych pogromem 

Żydów. W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili około 2 700 Żydów do gett w Szydłowcu i Przysusze. 

W dzielnicy Piaski mieści się cmentarz żydowski, na którym zachowało się jeszcze kilka płyt nagrobnych. To jedyny 

ślad po licznej tutaj przed II wojną światową mniejszości żydowskiej. 

Opisane postacie i wydarzenia o randze historycznej wpłynęły na wygląd kalendarza imprez gminnych nie 

ograniczonego jedynie do imprez dożynkowych i festynów rodzinnych. Przyciągają nie tylko samych mieszkańców 

ale i turystów. Tren  gmin  zamieszkiwali niegdyś  przedstawiciele  różnych  narodowości  i  religii.  Dziś  

świadectwem  tej  wielokulturowości  są  cmentarze  i  nagrobki.  Żyjąca  tu  szlachta  mazowiecka pozostawiła po 

sobie wyraźny ślad historyczny. 

Rozwijająca się turystyka weekendowa, wzrost liczby mieszkańców gmin i bliskość dużego ośrodka 

miejskiego jakim jest Radom sprawia, że coraz większa liczba osób wypoczywa na obszarze gmin tworzących LGD 

„Razem dla Radomki”. Szczególnym powodzeniem cieszy się wypoczynek nad licznymi akwenami wodnymi 

(zbiorniki w Toporni, Domaniowie, Jagodnie), nad rzeką Radomką, czy też w wielu urokliwych zakątkach 

krajoznawczych.  Zainteresowanie wypoczynkiem na wspomnianym terenie – powoduje również konieczność 

realizacji działań inwestycyjnych w zakresie budowy infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej i kulturowej, m.in. 
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poprzez utworzenie miejsc wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców i turystów. Obecnie liczba takich miejsc jest 

niedostateczna, a aby dbać o budowę marki Południowego Mazowsza, w tym Doliny Radomki niezmiernie ważne jest 

podnoszenie atrakcyjności turystycznej gmin. Powoduje to konieczność budowy nowej infrastruktury rekreacyjno-

turystycznej jak (miejsca małej rekreacji, place zabaw, siłownie napowietrzne, skwery, szlaki turystyczne, altany i 

inne elementy architektury turystyczno-rekreacyjnej) – oraz budowy i modernizacji miejsc – stanowiącej zaplecze dla 

działalności kulturowej (która służyć będzie zarówno mieszkańcom jak i turystom).  
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IV Analiza SWOT 
Analizie poddano priorytetowe obszary funkcjonowania LGD, a mianowicie: gospodarkę, sferę społeczną, 

dziedzictwo kulturowe, historyczne i przyrodnicze (sfera środowiskowo – kulturalna). Analiza SWOT została 

wykonana w oparciu o: 

 wyniki konsultacji społecznych przeprowadzanych w okresie sierpień – grudzień 2015r. W badaniu uczestniczyli 

przedstawiciele sektorów: publicznego, gospodarczego, społecznego oraz mieszkańcy z wszystkich 6 gmin ale 

także osoby nie zamieszkujące ten obszar, ale poprzez więzi natury rodzinnej, sentymentalnej lub zawodowej 

znają teren i jego problemy. 

 wyniki spotkań warsztatowych z liderami środowiska wiejskiego z obszarów przestrzeń publiczna, 

przedsiębiorczość, produkt lokalny, kultura, edukacja itd.  z okresu wrzesień – grudzień 2015r. 

 wnioski opracowane przez Zespół projektowy, którego zadaniem była koordynacja prac związanych 

z przygotowaniem Strategii 

Zebrany materiał wskazywał różnorodne mocne/słabe strony, szanse/zagrożenia dla obszaru LGD. 

Przygotowując prezentowaną analizę SWOT skupiono się na tych najczęściej wskazanych i które poprzez wdrażanie 

Strategii można zniwelować lub wykorzystać jako szanse na rozwój społeczno – gospodarczy obszaru LSR. 

Tabela 24 : Analiza SWOT dla obszaru objętego LSR w powiązaniu z diagnozą 

Mocne strony Odniesienie do diagnozy Słabe strony Odniesienie do diagnozy 

SFERA SPOŁECZNA 

Bliskie sąsiedztwo Ośrodka 

Metropolitalnego – Radom i 

Warszawa 

III.1 Demografia Osłabienie więzi społecznych na 

skutek coraz silniejszych powiązań 

mieszkańców z ośrodkami 

miejskim (miejsce pracy, szkoły na 

poziomie ponadgimnazjalnym, 

ośrodki kultury, rozrywki) 

III.1 Demografia 

Rosnąca liczba mieszkańców 

obszaru 

III.1 Demografia Przewaga  ludności w wieku 

poprodukcyjnym w strukturze 

społecznej 

 

Pogłębiające się ubóstwo rodzin 

wiejskich 

III.1 Demografia 

 

 

III.6 Pomoc społeczna 

Atrakcyjność osiedleńcza, w 

szczególności gmin 

okołoradomskich 

III.1 Demografia Brak zintegrowania ludności 

osadniczej z lokalną społecznością 

(wsie "sypialnią" dla miasta 

Radomia, Przysuchy) 

III.1 Demografia 

Liczne organizacje społeczne III.5 Działalności sektora 

społecznego, w tym 

integracja/rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego 

Mała aktywność organizacji 

społecznych (działalność 

okazjonalna, organiczna do 

miejscowości, grupy sąsiedzkiej, 

kółka zainteresowań) 

III.5 Działalności sektora społecznego, 

w tym integracja/rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

SFERA GOSPODARCZA 

Rozwijający się sektor MMSP III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

Niestabilna sytuacja na rynku pracy 

i mono-branżowością sektora 

MMŚP (głównie prosta działalność 

usługowa i handlowa) przy małej 

liczbie działalności produkcyjnej 

 

Brak Instytucji Otoczenia Biznesu 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 

Dostępność licznej siły roboczej III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

III.1 Demografia 

Wysoka stopa bezrobocia   

ze szczególna sytuacją na rynku 

pracy osób w wieku 50+  

III.2. Określenie grup 

defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy oraz problemów 

odnoszących się do tych grup 

III.6 Pomoc społeczna 

Atrakcyjna lokalizacja dla 

potencjalnych inwestorów zwg na 

położenie szlaków 

komunikacyjnych (drogi krajowe) 

III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

Brak współpracy w zakresie 

produkcji, dystrybucji, promocji 

wśród lokalnych przedsiębiorców 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 

Rolnictwo jako ważny sektor 

gospodarki lokalnej    

III.4 Rolnictwo obszaru LGD 

 

Rozdrobnienie gospodarcze i 

nieopłacalność produkcji rolnej 

III.4 Rolnictwo obszaru LGD 

Zdefiniowane produkty lokalne 

 

 

III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

Słabo rozwinięta sprzedaż 

bezpośrednia produktów lokalnych 

tj. marginalny i lokalny charakter 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 
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LGD tej działalności, brak przetwórstwa 

lokalnego 

 

 

SFERA ŚRODOWISKOWO – KULTUROWA 

Brak uciążliwego przemysłu 

zanieczyszczającego środowisko 

naturalne  

 

Dobra jakość środowiska 

naturalnego wpływająca 

niewątpliwie na rozwój 

osadnictwa, jakość lokalnych 

produktów rolnych 

 

Korzystne warunki do rozwoju 

działalności gospodarczej w 

obszarze energii odnawialnej 

III.7 Potencjał przyrodniczy i 

kulturalny 

 

III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

Niedostateczne wykorzystanie 

walorów krajobrazowych i 

przyrodniczych 

 

 

 

 

 

Małe wykorzystanie warunków do 

wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 

Wysoka atrakcyjność turystyczna 

w tym dobre warunki do 

uprawiania turystyki aktywnej 

sportów wodnych, istnienie 

szlaków pieszo -rowerowych, 

miejsc związanych z dziedzictwem 

kulturowym i historycznym 

III.7 Potencjał przyrodniczy i 

kulturalny 

Zły stan techniczny infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej 

zwłaszcza obiektów zabytkowych  

III.5 Działalności sektora społecznego, 

w tym integracja/rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

 

Duży potencjał kulturalny obszaru III.7 Potencjał przyrodniczy i 

kulturalny 

Zróżnicowanie terytorialne w 

dostępie do infrastruktury 

kulturalnej 

III.2. Określenie grup 

defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy oraz problemów 

odnoszących się do tych grup 

Szanse Odniesienie do diagnozy Zagrożenia Odniesienie do diagnozy 

SFERA SPOŁECZNA 

Kapitał ludzki – mieszkańcy 

obszaru 

III.1 Demografia Pasywne społeczeństwo i 

tworzenie się wyalienowanych 

dzielnic zamieszkałych przez osoby 

zawodowo związane z obszarami 

miast 

III.1 Demografia 

III.5 Działalności sektora społecznego, 

w tym integracja/rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

Rosnące zainteresowanie 

osiedlaniem się na terenach 

wiejskich  

III.1 Demografia Starzenie się społeczeństwa w 

powiązaniu ze spadkiem liczby 

mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym 

III.1 Demografia 

Walka z ubóstwem i 

przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu w ramach 

programów rządowych   

III.6 Pomoc społeczna Wzrost bezrobocia rejestrowanego 

i ukrytego  

III.2. Określenie grup 

defaworyzowanych ze względu na 

dostęp do rynku pracy oraz problemów 

odnoszących się do tych grup 

SFERA GOSPODARCZA 

Powstanie nowych miejsc pracy 

związanych z działalnością 

pozarolniczą 

III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

Zmiany prawne zniechęcające do 

tworzenia stałych etatowych miejsc 

pracy lub prowadzenia działalności 

gospodarczej na tzw. "dużym 

ZUSie"  

III.1 Demografia 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 

Moda na produkty lokalne, zdrową 

żywność 

III.4 Rolnictwo obszaru LGD Odchodzenie od działalności 

rolniczej na skutek niskiej 

opłacalności produkcji rolniczej 

III.4 Rolnictwo obszaru LGD 

Wzrost konkurencyjności firm na 

rynkach ponadlokalnych dzięki 

zastosowaniu innowacji  

III.3. Charakterystyka 

gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru 

LGD 

Lokacja firm na obszarze miast lub 

poza granicą kraju 

III.3. Charakterystyka gospodarki i 

przedsiębiorczości obszaru LGD 

SFERA ŚRODOWISKOWO - KULTUROWA 
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Promocja dorobku kulturalnego 

wsi 

III.7 Potencjał przyrodniczy i 

kulturalny 

Konieczność konfrontacji oferty 

ośrodków kulturalnych z obszarów 

wiejskich z ofertą miasta Radomia 

a nawet Warszawy 

III.7 Potencjał przyrodniczy i 

kulturalny 

Modernizacja wiejskiej 

infrastruktury publicznej 

kulturalnej i rekreacyjnej 

III.5 Działalności sektora 

społecznego, w tym 

integracja/rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego 

Ujemne saldo migracji osób 

młodych i z wyższym 

wykształceniem 

III.1 Demografia 

Zaangażowanie władz 

samorządowych w rozwój lokalny 

i współpracę z sektorem 

społecznym  

III.5 Działalności sektora 

społecznego, w tym 

integracja/rozwój 

społeczeństwa obywatelskiego 

Brak rozwiniętych 

instytucji społeczno - kulturalnych 

wspierających 

aktywność mieszkańców 

obszaru 

III.5 Działalności sektora społecznego, 

w tym integracja/rozwój społeczeństwa 

obywatelskiego 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie badań ankietowych 

 
 

V. Cele i wskaźniki  
 

Wizja: „Obszar „Razem dla Radomki” aktywny społecznie, kulturalnie i gospodarczo, 

liderem na południu Mazowsza” 

 

Misja: 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. 

 

V.1 Logika realizacji LSR 
Obszar objęty Lokalną Strategią Rozwoju jest spójny terytorialnie, społecznie i gospodarczo, a z drugie strony 

wszystkie sześć gmin boryka się z podobnymi problemami: wysoki stopień bezrobocia, w tym niepokojący wskaźnik 

wysokiego bezrobocia wśród osób w wieku 50+, słabnące więzi społeczne, liczny ale niestabilny sektor MMŚP, 

konieczność inwestowania w infrastrukturę przy ograniczonych środkach własnych gmin na inwestycje, 

niedostateczna promocja i wykorzystanie zasobów kulturowych i krajobrazowych oraz turystycznych. W ramach LSR 

mają zostać podjęte działania, które uznane zostały za pilne i możliwe do realizacji przy skorzystaniu z środków 

EFRROW. 

V. 2 Proces formułowania celów ogólnych, celów szczegółowych i przedsięwzięć dla 
potrzeb LRS 
Zestawienie celów głównych, szczegółowych i przedsięwzięć jest wynikiem przeprowadzonej: 

 diagnozy, w której oparto się na danych statystycznych, 

 Analizy SWOT przygotowanej w oparciu o opinie samych mieszkańców i ich subiektywnej oceny sytuacji 

społeczno – gospodarczej obszaru, 

 priorytetów działań wyznaczonych przez samą LGD w porozumieniu ze społecznością lokalną.  

Analizy problemów dokonano z uwzględnieniem kwestii społecznych, gospodarczych, instytucjonalnych, 

geograficznych. Choć liczba przedstawionych problemów, które wymagałyby interwencji LGD jest znaczna, wybrano 

spośród nich te, które zostały zasygnalizowane przez większą część mieszkańców obszaru działania LGD. Etapy prac 

nad formułowaniem celów przebiegały następująco: gromadzenie propozycji, selekcja celów: eliminacja celów 

jednostkowych, których realizacja mogłaby wpłynąć na rozwiązanie problemów o mniejszej randze dla lokalnej 

społeczności i zdefiniowanie celów realnie do osiągnięcia poprzez wdrażanie LSR takich, które są istotne dla większej 

grupy lokalnej społeczności, hierarchizacja celów: waga celów w kontekście niwelowania palących problemów 

obszaru LGD, badanie zgodność celów z dokumentami strategicznymi wyższego rzędu (PROW 2014 – 2020), 

wyznaczenie wskaźników: oddziaływania, produktu, rezultatu, które mają zostać osiągnięte do 2023 roku, 

dopasowanie wielkości budżetu do poszczególnych celów 

V.3 Cele i komplementarność w LSR. 
Punktem odmienienia do zdefiniowania celów strategicznych (ogólnych), celów szczegółowych 

i przedsięwzięć ujętych w ramach Strategii była ocena jakości i warunków życia mieszkańców 6 gmin członków LGD 

zawarta w diagnozie i analizie SWOT opracowanych na podstawie informacji przekazanych przez mieszkańców, 

przedstawicieli sektorów współuczestniczących z życiu społeczno – gospodarczym obszaru. Celami strategicznymi 

LGD, które winny zostać osiągnięte w latach 2016 -2023 są: 

 rozwój gospodarczy obszaru poprzez wsparcie przedsiębiorczości z priorytetem dostępu do rynku pracy 

i samozatrudnienia 
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 rozwój społeczny poprzez wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne mieszkańców obszaru LGD 

„Razem dla Radomki” 

 rozwój infrastruktury lokalnej dzięki, której obszarze LSR stanie sią atrakcyjny dla mieszkańców i turystów 

Wybór celów to nie tylko wypadkowa opinii lokalnej społeczności ale są one także zgodne z aktualnymi 

priorytetem określonymi w dokumentach strategicznych szczebla krajowego i wojewódzkiego, a zawłaszcza z PROW 

2014 -2020, w którym to za obszary interwencji ze strony środków EFRROW wyznaczono: poprawę 

konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi i przeciwdziałanie zmianom 

klimatycznym, zrównoważany rozwój obszarów wiejskich, wspieranie innowacyjności. Działania zaplanowane w 

ramach Strategii skierowane są do wszystkich grup społecznych i koncentrują się na: wsparciu lokalnej 

przedsiębiorczości i stymulowaniu powoływania nowych, trwałych inicjatyw gospodarczych, a zwłaszcza wspieranie 

przedsiębiorczych osób w wieku 50 +,  tworzeniu i/lub utrzymaniu nowych miejsc pracy, aktywizowaniu lokalnej 

społeczności do podejmowania nowych inicjatyw kulturalnych, społecznych ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb 

osób w wieku 50+ i seniorów, wzmocnieniu konkurencyjności obszaru, warunków i jakości życia na wsiach poprzez 

wsparcie infrastruktury kulturalnej, turystycznej i rekreacyjnej. Większość w/w działań będzie realizowanych w 

formie naborów wniosków ogłaszanych przez LGD z zakresu przedsiębiorczości, wsparcia infrastruktury publicznej, 

realizacji Projektów Grantowych przez społeczność lokalną. Na te typy działań zaplanowano w ramach Budżetu LSR 

największe środki finansowe. Środki te trafią osób/podmiotów/instytucji, wybranych w procesie oceny złożonych 

wniosków, jako do Beneficjatów, którzy najlepiej wykorzystają uzyskane wsparcie jednocześnie w sposób 

maksymalny dzięki realizacji operacji wpłyną na osiągnięcie zakładanych wskaźników LSR. Strategia będzie 

realizowana także poprzez projekty współpracy, w których bezpośrednimi uczestnikami będą przedstawiciele 

sektorów: społecznego i gospodarczego, osoby bezrobotne, osoby w wieku 50+. Także i tym projektom przypisane 

zostały do osiągnięcia konkretne wskaźniki produktu i rezultatu. Działania w/w uzupełnić będą inicjatywy 

aktywizujące podejmowane przez LGD opisane w Załączniku nr 5 do LSR Plan komunikacji .Poniżej przedstawione 

tabele przedstawiają cele i przedsięwzięcia z ich powiązaniem z analizą SWOT i diagnozą obszaru. Do każdego z 

celów i przedsięwzięć przypisane zostały odpowiadające im wskaźniki oddziaływania, produktu i rezultatu. Działania 

jakie LGD będzie prowadzić w kolejnych latach zmierzają do osiągnięcia 100% wszystkich wskaźników produktu i 

rezultatu do roku 2023. W jakim stopni zostaną osiągnięte zakładane wskaźniki oddziaływania pokażą dane i 

informacje zebrane przez LGD w końcowym etapie realizacji LSR. 
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Tabela 25:  Matryca logiczna powiązań diagnozy obszaru i ludności, analizy SWOT oraz celów i wskaźników. 
Problemy/wyzwania CEL OGÓLNY  CEL 

SZCZEGÓŁOWY 

Przedsięwzięcie  Wskaźniki produktu i rezultatu 

do osiągnięcia do 2023 roku 

Wskaźniki 

oddziaływania  

Czynniki zewnętrzne mające wpływ 

na realizacją działań i osiągnięcie 

wskaźników 

-Niestabilna sytuacja na 

rynku pracy i mono-

branżowością sektora 

MMŚP (głównie prosta 

działalność usługowa i 

handlowa) przy małej 

liczbie działalności 

produkcyjnej 

- Brak Instytucji 

Otoczenia Biznesu 

- Wysoka stopa 

bezrobocia   

ze szczególna sytuacją na 

rynku pracy osób w 

wieku 50+  

- Brak współpracy w 

zakresie produkcji, 

dystrybucji, promocji 

wśród lokalnych 

przedsiębiorców 

- Rozdrobnienie 

gospodarcze i 

nieopłacalność produkcji 

rolnej 

- Słabo rozwinięta 

sprzedaż bezpośrednia 

produktów lokalnych tj. 

marginalny i lokalny 

charakter tej działalności, 

brak przetwórstwa 

1.Wsparcie rozwoju 

gospodarczego i 

przedsiębiorczości z 

priorytetem dostępu do 

rynku pracy i 

samozatrudnienia 

1.1 Wspieranie nowych 

i istniejących 

podmiotów 

gospodarczych oraz 

innowacji. 

1.1.1 Nowi 

przedsiębiorcy na 

obszarze LGD 

„Razem dla 

Radomki” 

Wskaźniki produktu: 

liczba operacji polegających na 

utworzeniu nowego podmiotu 

gospodarczego 

 

Wskaźniki rezultatu: 

liczba utworzonych nowych 

miejsc pracy  - samozatrudnienie 

w tym przez osoby w wieku 50+ 

 

liczba podmiotów 

rozpoczynających 

oraz prowadzących 

działalność 

gospodarczą w 

stosunku do 2014r. 

 

liczba osób 

bezrobotnych w 

stosunku do liczby 

osób w wieku 

produkcyjnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Zmiany prawne zniechęcające do 

tworzenia stałych etatowych miejsc 

pracy lub prowadzenia działalności 

gospodarczej na tzw. "dużym ZUSie"  

- Lokacja firm na obszarze miast lub 

poza granicą kraju 

- Odchodzenie od działalności 

rolniczej na skutek niskiej opłacalności 

produkcji rolniczej 

 

 

1.1.2 Silny sektor 

mikro i małych firm 

na obszarze LGD 

„Razem dla 

Radomki” 

Wskaźniki produktu: 

liczba operacji polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa 

 

Wskaźniki rezultatu: 

liczba utrzymanych/utworzonych 

miejsc pracy w działających 

firmach  
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lokalnego 

 

 

1.2 Wsparcie 

działalności 

gospodarczych 

opartych na lokalnych 

produktach i usługach 

1.2. 1 

Komercjalizacja i 

promocja produktów 

lokalnych oraz 

wsparcie 

przetwórstwa 

lokalnego 

Wskaźniki produktu: 

liczba zrealizowanych projektów 

współpracy w tym współpracy 

międzynarodowej 

 

Wskaźniki rezultatu: 

liczba projektów skierowanych do 

przedsiębiorców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Przewaga  ludności w 

wieku poprodukcyjnym w 

strukturze społecznej 

- Pogłębiające się 

ubóstwo rodzin wiejskich 

- Osłabienie więzi 

społecznych na skutek 

coraz silniejszych 

powiązań mieszkańców z 

ośrodkami miejskim 

(miejsce pracy, szkoły na 

poziomie 

ponadgimnazjalnym, 

ośrodki kultury, rozrywki) 

- Brak zintegrowania 

ludności osadniczej z 

lokalną społecznością 

(wsie "sypialnią" dla 

miasta Radomia, 

Przysuchy) 

- Mała aktywność 

organizacji społecznych 

(działalność okazjonalna, 

organiczna do 

2. Wzmocnienie 

kapitału społecznego i 

włączenie społeczne 

mieszkańców obszaru 

LGD „Razem dla 

Radomki” 

2.1 Włączenie społeczne 

grup 

defaworyzowanych 

2.1.1 Inicjatywy 

lokalne na rzecz osób 

z grup 

defaworyzowanych 

Wskaźniki produktu: 

liczba inicjatyw skierowanych do 

grup defaworyzowanych 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób z grup de 

faworyzowanych objętych 

wsparciem 

Liczba  organizacji 

pozarządowych w 

przeliczeniu na 10 

tys. mieszkańców 

- Pasywne społeczeństwo i tworzenie 

się wyalienowanych dzielnic 

zamieszkałych przez osoby zawodowo 

związane z obszarami miast 

- Starzenie się społeczeństwa w 

powiązaniu ze spadkiem liczby 

mieszkańców w wieku 

przedprodukcyjnym 

 

2.2 Aktywizacja i 

integracja społeczna 

2.2.1 Aktywna 

społeczność 

wykorzystująca 

lokalne zasoby  

Wskaźniki produktu: 

liczba nowych inicjatyw 

wykorzystujących lokalne zasoby 

 

Wskaźniki rezultatu: 

liczba 

organizacji/podmiotów/grup 

zaktywizowanych do  

podejmowania inicjatyw 
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miejscowości, grupy 

sąsiedzkiej, kółka 

zainteresowań) 

- Brak rozwiniętych 

instytucji społeczno - 

kulturalnych 

wspierających 

aktywność mieszkańców 

obszaru 

2.2.2 Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność wiejska 

Wskaźniki produktu: 

liczba zrealizowanych projektów 

współpracy w tym projektów 

współpracy międzynarodowej 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba projektów współpracy 

skierowanych do przedsiębiorców, 

grup defaworyzowanych, 

lokalnych twórców 

- Niedostateczne 

wykorzystanie walorów 

krajobrazowych i 

przyrodniczych 

- Małe wykorzystanie 

warunków do 

wytwarzania energii z 

odnawialnych źródeł 

- Zły stan techniczny 

infrastruktury 

turystycznej i 

rekreacyjnej zwłaszcza 

obiektów zabytkowych  

- Zróżnicowanie 

terytorialne w dostępie do 

infrastruktury kulturalnej 

3.Obszar LGD „Razem 

dla Radomki” 

atrakcyjny dla 

mieszkańców i 

turystów 

3.1 Wykorzystanie 

potencjału dla rozwoju 

oraz promocji obszaru 

LGD 

3.1.1. Promocja 

dziedzictwa 

kulturowego i 

turystyki obszaru 

LGD  

Wskaźniki produktu: 

liczba zrealizowanych projektów 

współpracy w tym współpracy 

międzynarodowej 

 

Wskaźniki rezultatu: 

liczba projektów skierowanych do 

turystów, mieszkańców obszaru 

LGD  

 Średni wzrost 

dochodu 6 gmin z 

obszaru LGD na 1 

mieszkańca 

- Konieczność konfrontacji oferty 

ośrodków kulturalnych z obszarów 

wiejskich z ofertą miasta Radomia 

- Ujemne saldo migracji osób młodych 

i z wyższym wykształceniem 

- Brak rozwiniętych 

instytucji społeczno - kulturalnych 

wspierających 

aktywność mieszkańców 

obszaru 

3.1.2 Inwestycje w 

ogólnodostępną i 

niekomercyjną 

infrastrukturę 

turystyczną i  

rekreacyjną 

Wskaźniki produktu: 

liczba wybudowanych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażanych obiektów 

turystycznych lub rekreacyjnych 

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających z 

infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej 
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3.2 Wzmocnienie 

spójności lokalnej  

3.2.1 Inwestycje w 

ogólnodostępną i 

niekomercyjną 

infrastrukturę 

kulturalną 

Wskaźniki produktu: 

Liczba nowych lub 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych obiektów 

infrastruktury kulturowej  

 

Wskaźniki rezultatu: 

Liczba osób korzystających z 

infrastruktury kulturalnej 

 

PREZENTACJA CELÓW I WSKAŹNIKÓW 
1.0 CEL OGÓLNY 1 Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości z priorytetem dostępu do rynku pracy i samozatrudnienia 

1.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wspieranie nowych i istniejących podmiotów gospodarczych oraz innowacji. 

1.2 Wsparcie działalności gospodarczych opartych na lokalnych produktach i usługach 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 1.0 liczba podmiotów rozpoczynających oraz prowadzących działalność gospodarczą w 

stosunku do 2014r. 

% 4182 (+2% / 140) Dane GUS 

liczba osób bezrobotnych w stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym iloraz 0,26 0,24 Dane GUS 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 1.1 liczba utworzonych nowych miejsc pracy  (w tym samozatrudnienie) 

w tym przez osoby w wieku 50 +: 

 

liczba podmiotów 0 54 

  4 

Ankieta monitorująca 

operacje 

W 1.2 liczba utrzymanych/utworzonych miejsc pracy w działających firmach  liczba podmiotów 0 26 Ankieta monitorująca 

operacje 

W 2.1 Liczba projektów skierowanych do przedsiębiorców liczba projektów 0 1 Sprawozdanie z 

realizacji projektu 

współpracy 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość Źródła danych/sposób 

pomiaru początkowa 

2014 rok 

końcowa 

2023 rok 
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1.1.1. Nowi przedsiębiorcy na 

obszarze LGD „Razem 

dla Radomki” 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Rolnicy oraz ich małżonkowie i 

domownicy 

- Grupy defaworyzowane 

konkurs liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 

podmiotu 

gospodarczego 

szt. 0 54 Ankieta monitorująca 

operacje 

1.1.2 Silny sektor mikro i 

małych firm na obszarze 

LGD „Razem dla 

Radomki” 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą 

 - Mikroprzedsiębiorcy 

- Grupy defaworyzowane 

 

konkurs liczba operacji 

polegających na 

rozwoju istniejącego 

przedsiębiorstwa  

szt. 0 26 Ankieta monitorująca 

operacje 

1.2.1 Komercjalizacja i 

promocja produktów 

lokalnych oraz wsparcie 

przetwórstwa lokalnego 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą 

 - Mieszkańcy obszaru LGD 

- Rolnicy oraz ich małżonkowie i 

domownicy 

 

 

projekt współpracy liczba nowych 

projektów współpracy 

w tym współpracy 

międzynarodowej 

liczba projektów 0 1 Sprawozdanie z 

realizacji projektu 

współpracy 

Suma                                     81  

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

2.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Włączenie społeczne grup defaworyzowanych 

2.2 Aktywizacja i integracja społeczna 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 2.0 liczba  organizacji pozarządowych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców Liczba organizacji/ 

liczba ludności *10tys. 

19 22  

Dane GUS 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 2.1 liczba osób z grup de faworyzowanych objętych wsparciem liczba podmiotów 0 40 Ankieta monitorująca 

operacje 

W 2.2 liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do  podejmowania inicjatyw liczba organizacji/podmiotów/grup 0 15 Ankieta monitorująca 

operacje 

W2.3 liczba projektów współpracy skierowanych do przedsiębiorców, grup 

defaworyzowanych, lokalnych twórców 

liczba projektów 0 2  Sprawozdanie z 

realizacji projektu 
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współpracy 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

(konkurs, 

projekt 

grantowy, 

operacja własna, 

projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość Źródła danych/sposób 

pomiaru 

początkowa 

2014 rok 

końcowa 

2023 rok 

2.1.1 Inicjatywy lokalne na 

rzecz osób z grup 

defaworyzowanych 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku 

publicznego 

- Organ izacje pozarządowe 

- Jednostki samorządu 

terytorialnego 

- Grupy defaworyzowane 

Projekt grantowy 

 

liczba inicjatyw skierowanych do 

grup defaworyzowanych 

szt. 0 6 Ankieta monitorująca 

operacje 

2.2.1 Aktywna społeczność 

wykorzystująca lokalne 

zasoby 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku 

publicznego 

- Organizacje pozarządowe 

- Jednostki samorządu 

terytorialnego 

- Turyści 

-  Grupy defaworyzowane 

Projekt grantowy 

 

liczba nowych inicjatyw 

wykorzystujących lokalne zasoby  

szt. 0 58 Ankieta monitorująca 

operacje 

2.2.2 Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność wiejska 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku 

publicznego 

- Organizacje pozarządowe 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, 

- Mikroprzedsiębiorcy 

-  Grupy defaworyzowane 

- Lokalni twórcy 

Projekt 

współpracy 

liczba zrealizowanych projektów 

współpracy w tym projektów 

współpracy międzynarodowej  

liczba 

projektów 
0 2  Sprawozdanie z 

realizacji projektu 

współpracy 

Suma   66  
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3.0 CEL OGÓLNY 3 Obszar LGD „Razem dla Radomki” atrakcyjny dla mieszkańców i turystów 

3.1 CELE 

SZCZEGÓŁOWE 

Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD 

3.2 Wzmocnienie spójności lokalnej 

  Wskaźniki oddziaływania dla celu ogólnego Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 3.0 Średni wzrost dochodu 6 gmin z obszaru LGD na 1 mieszkańca PLN  761,15       (+5%/ 799,15) Dane GUS 

 

 Wskaźnik rezultatu dla celów szczegółowych Jednostka miary stan 

początkowy 

2014 rok 

plan 2023 rok Źródło danych/sposób 

pomiaru 

W 3.1 liczba osób korzystających z infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz kulturalnej Liczba podmiotów 0 6000  Ankieta monitorująca 

operacje 

W 3.2 liczba projektów skierowanych do turystów, mieszkańców obszaru LGD liczba projektów 0 2 Ankieta monitorująca 

operacje 

Przedsięwzięcia Grupy docelowe Sposób realizacji 

(konkurs, projekt 

grantowy, operacja 

własna, projekt 

współpracy, 

aktywizacja itp.) 

Wskaźniki produktu 

nazwa Jednostka 

miary 

wartość Źródła danych/sposób 

pomiaru 

początkowa 

2014 rok 

końcowa 

2023 rok 

3.1.1 Promocja dziedzictwa 

kulturowego i turystyki 

obszaru LGD 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku publicznego 

- Organizacje pozarządowe 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, 

- Mikroprzedsiębiorcy 

- Turyści 

- Jednostki samorządu terytorialnego 

Projekt współpracy liczba zrealizowanych 

projektów współpracy 

w tym projektów 

współpracy 

międzynarodowej 

liczba projektów 0 2 Sprawozdanie z 

realizacji projektu 

współpracy 

3.1.2 Inwestycje w 

ogólnodostępną i 

niekomercyjną 

infrastrukturę 

turystyczną i  

rekreacyjną 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku publicznego 

- Organizacje pozarządowe 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, 

- Mikroprzedsiębiorcy 

- Turyści 

-  Grupy defaworyzowane 

- Jednostki samorządu terytorialnego 

konkurs liczba wybudowanych, 

zmodernizowanych lub 

wyposażanych 

obiektów 

turystycznych lub 

rekreacyjnych 

szt. 0 19 Ankieta monitorująca 

operacje 
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3.2.1 Inwestycje w 

ogólnodostępną i 

niekomercyjną 

infrastrukturę kulturalną 

- Mieszkańcy obszaru LGD 

- Organizacje pożytku publicznego 

- Organizacje pozarządowe 

- Osoby prowadzące działalność 

gospodarczą, 

- Mikroprzedsiębiorcy 

- Turyści 

-  Grupy defaworyzowane 

- Jednostki samorządu terytorialnego 

konkurs Liczba nowych lub 

zmodernizowanych lub 

wyposażonych 

obiektów infrastruktury 

kulturowej 

szt. 0 7 Ankieta monitorująca 

operacje 

Suma   28   

Źródło: Opracowanie własne 

V. 4 Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie LSR 
Tabela 26 : Zgodność LSR z RLKS 
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Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości 

z priorytetem dostępu do rynku pracy i samo 
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włączenie społeczne mieszkańców obszaru 

LGD „Razem dla Radomki”  

Obszar LGD „Razem dla 

Radomki” atrakcyjny dla 
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Cel tematyczny 3. Wzmacnianie konkurencyjności małych i średnich 

przedsiębiorstw, sektora rolnego (w odniesieniu do EFRROW) 
      

Cel tematyczny 6. Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie 

efektywnego gospodarowania zasobami 
      

Cel tematyczny 7. Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów 

przepustowości w działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej  
      

Cel tematyczny 8. Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz 

wsparcie mobilności pracowników 
      

Cel tematyczny 9. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 
      

Źródło: Opracowanie własne 

 

 



 
 

35 

 

Tabela 27: Zgodność LSR z PROW 2014-2020 
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włączenie społeczne mieszkańców obszaru 
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6B – wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich.       

3A – poprawa konkurencyjności producentów rolnych poprzez lepsze ich zintegrowanie z 

łańcuchem rolno-spożywczym poprzez systemy jakości, dodawanie wartości do produktów 
rolnych, promocję na rynkach lokalnych i krótkie cykle dostaw, grupy i organizacje 

producentów oraz organizacje międzybranżowe. 

      

6A - ułatwianie różnicowania działalności, zakładania i rozwoju małych przedsiębiorstw i 
tworzenia miejsc pracy. 

      

6C – zwiększanie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) na 

obszarach wiejskich oraz podnoszenie poziomu korzystania z nich i poprawianie ich jakości. 
      

Źródło: Opracowanie własne 
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V. 5 Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania.   
W związku z tym, że realizujemy strategię mono-funduszową, wszystkie zaplanowane cele i przedsięwzięcia 

będą wdrażane poprzez środki pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 

środki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 

VI. Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru 
Formy wsparcia operacji w ramach LSR 

Narzędziem wdrażania LSR są przyjęte przez LGD dwie procedury wyboru operacji, którym udzielane jest 

wsparcie: 

1) operacje realizowane indywidualnie w ramach wniosków składanych przez beneficjentów innych niż LGD 

i wybieranych przez Radę LGD, a następnie przedkładanych do weryfikacji do SW – ocena przebiega wg. 

Procedury „standardowej”.  

2) projekty grantowe - ocena przebiega wg. Procedury „grantowej”.  

Ogólna charakterystyka rozwiązań formalno - instytucjonalnych 

W celu zapewnienia przejrzystości i niedyskryminacji procedur wyboru operacji poddane one zostały 

konsultacjom w trakcie warsztatów dla liderów. Były one przedmiotem prac merytorycznych Zespołu projektowego. 

Zweryfikowano ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi i wytycznymi Ministerstwa Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi. Ostateczna wersja procedur została zaakceptowana przez Zarząd oraz Walne Zebranie Członków 

Stowarzyszenia. 

Procedury stanowią  rozszerzenie dla zapisów w Regulaminie Rady LGD oraz są rozwinięciem zapisów 

zawartych w Statucie LGD. Określają: wewnętrzne procedury zachowania parytetów posiedzenia i głosowania nad 

oceną operacji, przejrzysty podział zadań i zakres obowiązków, zapewnienie tych samych kryteriów w trakcie naboru, 

organizację naboru, warunki oceny zgodności operacji z LSR i wyboru projektu do dofinasowania, ustalenia kwot 

wsparcia, system głosowania, unikania podwójnego finansowania operacji, tryb odwołania Wnioskodawcy od decyzji 

Rady. Przyjęte w procedurach kryteria wyboru tych operacji oraz skład Rady LGD, spełniają zasadę przejrzystości, 

obiektywności, podejścia oddolnego, partycypacji i demokratyczności oraz jawności podejmowanych przez Radę 

LGD decyzji. Celem każdej z przyjętych procedur jest przejrzyste ukazanie przebiegu ścieżki naboru, wyboru, 

a w przypadku projektów grantowych także realizacji i rozliczenia operacji składanych w odpowiedzi na nabory 

ogłaszane przez LGD „Razem dla Radomki”. Przyjęte w obu procedurach rozwiązania są zgodne z zasadami 

przejrzystości, obiektywności, demokratyczności oraz jawności podejmowanych decyzji. 

Zakres procedur i miejsce zamieszczenia szczegółowych zapisów ich dotyczących 

W ramach każdej z przyjętych procedur organem oceniającym operacje jest Rada LGD składająca się z 14 

osób – przedstawicieli wszystkich sektorów zaangażowanych w rozwój obszaru. Każdy z członków ma obowiązek 

przedłożyć Kartę informacyjną Członka Rady , w której deklaruje swoją przynależność sektorową oraz wskazuje 

ewentualne powiązania osobiste, zawodowe, społeczne z innymi sektorami z terenu LGD. Dodatkowo w stosunku do 

Wniosków złożonych w ramach konkretnego naboru składają Oświadczenie bezstronności i poufności do listy 

wniosków / wniesionych odwołań weryfikujące na bieżąco przynależność sektorową oraz bezstronność oceny. Rada w 

swoich decyzjach  jest organem niezalenym w stosunku do pozostałych organów statutowych LGD i jako jedyna 

posiada uprawnienia do oceny operacji. Tak w trakcie otwarcia posiedzenia jaki i w trakcie oceny operacji na bieżąco 

jest sprawdzana reprezentatywność sektorów. Przedstawiciel Zarządu czuwa nad prawidłowym przebiegiem 

posiedzenia zgodnie z Regulaminem Pracy Rady oraz właściwą procedurą oceny, pracownik Biura LGD zapewnia 

wsparcie organizacyjno - techniczne członkom zespołu oceniającego. Ocena wszystkich przedłożonych operacji 

następuję wg kryteriów, które umożliwiają ilościową i jakościową ocenę projektów i ustalenie rankingu wniosków. 

Informacje z przebiegu posiedzenia Rady LGD są zawarte w protokole z posiedzenia i zamieszczane na stronie 

internatowej LGD www.razemdlaradomki.pl z zachowaniem zasady poufności danych dot. członków Rady LGD, 

którzy uczestniczyli w procesie oceny projektów. Wnioskodawcom przysługuje prawo do złożenia odwołania od 

pierwotnej decyzji Rady dot. oceny operacji. Odwołanie jest kierowane za pośrednictwem Biura LGD do Rady LGD 

Procedury wraz z kartami oceny są dostępne za pośrednictwem strony internetowej LGD oraz w Biurze LGD. 

W ramach procedury standardowej narzędziem oceny są „Karta oceny operacji z zakresu tematycznego: podstawowe 

usługi oraz odnowa i rozwój wsi” lub „Karta oceny operacji z zakresu tematycznego: przedsiębiorczość”, W ramach 

procedury „grantowej”: „Karta oceny operacji w ramach Projektu Grantowego”. Ocena następuje albo poprzez wybór 

opcji TAK/Nie w przypadku oceny zgodności operacji z LSR lub oceny punktowej w przypadku pozostałych Kart. 

Decyzje o wyborze operacji zapadają zwykłą większością głosów. Opublikowane na stronie internatowej Karty ceny 

obowiązują w trakcie procesu naboru i oceny operacji. 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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Ustanowienie i zmiana kryteriów 

Przy formułowaniu procedur oceny i kryteriów wyboru operacji zagwarantowano ich zgodność 

z obowiązującymi przepisami oraz udział lokalnej społeczności w ich opracowaniu stosując Ankiety opiniodawcze 

(formularze elektroniczne i przekazywane podczas spotkań warsztatów i za pośrednictwem członków Zespołu 

projektowego LSR). Propozycje rozwiązań przedstawiło Biuro LGD w oparciu o doświadczenia we wdrażaniu LSR 

na lata 2007-2013, wywiad wśród członków Rady. Swoją opinie na temat przyjętych w procedurach rozwiązaniach 

mogli na bieżąco przekazywać członkowie grup warsztatowych. Kryteria wybrane do oceny operacji są zgodne 

z wnioskami wynikającymi z diagnozy obszaru i przeprowadzonej analizie SWOT. Procedury i kryteria oceny 

operacji stanowiące fundamentalną część procesu wdrażania LSR są ustanawiane i zmieniane na mocy uchwał 

Zarządu LGD. O zmianę kryteriów wnioskować może Rada lub min. ½ członków LGD. Wniosek musi zostać 

umotywowany a także w swej treści zawierać propozycję zmiany/rozszerzenia kryteriów oceny operacji. W tym celu 

wnioskodawca może wykorzystać wyniki badań monitorujących i dane zebrane przez Biuro LGD, wywiad wśród 

członków Rady, Wnioskodawców/potencjalnych Wnioskodawców. Pisemna propozycja zmian wraz ze szczegółowym 

uzasadnieniem, przedkładana jest za pośrednictwem Biura LGD Zarządowi LGD. Zakres wniosku 

o zmianę/uzupełnienie kryteriów konsultowany jest z instytucją zarządzającą i poddany następnie głosowaniu na 

najbliższym posiedzeniu Zarządu LGD. W przypadku zmiany kryteriów wyboru będą one obowiązywać dla 

konkursów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian. 

Innowacyjność w kryteriach wyboru 

W przyjętych procedurach oceny zastosowanie mają dwa typu kart oceny: Karty oceny według kryteriów 

lokalnych i Karty oceny według kryteriów strategicznych, których spełnienie gwarantuje wyższa pozycję na listach 

rankingowych. Kryteria strategiczne odnoszą się do kwestii: innowacyjności, ochrony środowiska lub klimatu, 

zatrudnienia, wpływu/udziału w operacji grup defaworyzowanych. Kryterium innowacyjności operacji występuje 

w kartach oceny strategicznej wszystkich typów operacji. 

Innowacyjność w ramach Strategii/kryteriów oceny operacji to nowatorskie, niestandardowe, eksperymentalne 

wykorzystanie lokalnych zasobów, walorów obszaru, a nowa zmiana w pozytywny sposób wpłynie na rozwój obszaru 

LGD. 

Ogólna definicja znajduje swoje uszczegółowienie przy ocenie operacji z danego zakresu: 

w obszarze rozwoju przedsiębiorczości i tworzenie nowych podmiotów gospodarczych:  

Zakres operacji spełniającej kryterium - wprowadzenie nowego produktu, usługi, modelu organizacji nie stosowanych 

na obszarze działania LGD Razem dla Radomki (wedle opis zawarty w dokumentacji konkursowej + oświadczenie 

Wnioskodawcy +  dodatkowe dokumenty,). Skala premii punktowej:  0 - 1 

w obszarze projekty grantowe  

Niestandardowe wykorzystanie w ramach operacji lokalnych zasobów (przyrodniczych, kulturalnych, społecznych 

itp.) a zwłaszcza pozytywny wpływ operacji na ochronę środowiska lub przeciwdziałanie zmianom klimatycznym 

lub/i nowatorskie podejście w operacjach do wsparcia grup defaworyzowanych oraz innych grup społecznych poprzez 

wykorzystanie dotąd nie stosowanych rozwiązań, opartych na nowych rozwiązaniach/technologiach.  

Skala premii punktowej : 0 -1 

w obszarze przestrzeń publiczna  

Zakres operacji spełniającej kryterium - niestandardowe lub proekologiczne rozwiązani konstrukcyjne, 

technologiczne, architektoniczne (wynika z opisu projektu inwestycji). Skala premii punktowej: 0 - 1 

Realizacja projektów grantowych 

LGD w okresie lat 2016-2023 zamierza przeprowadzić cztery konkursy związane realizacją Projektów 

Grantowych (PG), których nadrzędnym celem będzie aktywizacji i rozwój całego obszaru LSR oraz społeczności 

lokalnej. Wysokość wsparcia na realizację PG wynosić będzie 600 000,00 zł na cały okres wdrażania LSR na obszarze 

„Razem dla Radomki”.  

Konkursy na realizację grantów zostały podzielone tematycznie z uwzględnieniem zakresu działań i wysokości kwot, 

które przedstawiają się następująco:  

1. Aktywne społeczeństwo. Inicjatywy na rzecz rozwoju społeczności lokalnej oraz wpływające na aktywizację 

grup defaworyzowanych .  (Termin ogłoszenia- II połowa 2017 r., termin zakończenia realizacji grantów – 

30.07.2018 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 95 773,00 zł) 

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

15 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  
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b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności 

lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów 

edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych 

kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych 

z aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji 

i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, 

warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.  

c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób fizycznych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w 

przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu:  

-liczba inicjatyw polegających na aktywizacji społeczności lokalnej: min. 7 zrealizowanych projektów 

-liczba inicjatyw skierowanych do grup defaworyzowanych: min 3 zrealizowane projekty  

Wskaźniki rezultatu: - liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem: min. 30 osób, 

- liczba osób objętych wsparciem w ramach realizowanych projektów: min. 80 osób.  

- liczba inicjatyw związanych z organizacją warsztatów i szkoleń edukacyjnych, kulturowych, artystycznych, 

sportowych, multimedialnych: min 2 projekty 

- liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do podejmowania inicjatyw: min. 5 szt. 

2. Promocja i rozwój obszarów wiejskich (Termin ogłoszenia – II połowa 2017 r. Termin zakończenia realizacji 

grantów – 31.10.2018 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 288 

169,00 zł) 

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

40 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  

b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z promocją produktów tradycyjnych 

i regionalnych (m.in. organizację wydarzeń, przygotowaniem publikacji, konkursów, warsztatów oraz innych 

inicjatyw); rozwojem i budową małej infrastruktury historyczno-kulturowej, turystyczno-rekreacyjnej i sportowej 

(m.in. budowa obiektów rekreacyjnych, sportowych, adaptacja miejsc zieleni,  tworzeniem instalacji multimedialnych, 

ścieżek rowerowych, rekreacyjnych, zagospodarowaniem przestrzeni i tworzeniem miejsc integracji społecznej 

i miejsc podnoszących standard turystyczny i kulturowy, budową obiektów małej infrastruktury turystyczno-

rekreacyjnej), promocją gmin (wydawanie publikacji, tworzenie map, stron internetowych oraz innych multimediów, 

questing oraz organizacja wydarzeń i inicjatyw promocyjno-historycznych-kulturowych) 

c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób fizycznych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru (w 

przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu: 

- ogólna liczba zrealizowanych inicjatyw dla działania – min 7 projektów. 

- liczba powstałych nowych obiektów tzw. małej infrastruktury (w tym rekreacyjno-sportowych, bądź kulturalnych): 

min 4 obiekty. 

- liczba inicjatyw związanych z promocją dziedzictwa kulinarnego w tym produktów tradycyjnych: min 1 projekt.   

Wskaźniki rezultatu:  

- liczba osób korzystających z nowych obiektów sportowych: ok. 1000 osób,  

- liczba inicjatyw związanych z promocją turystyki i rekreacji obszaru LSR – min 4 inicjatywy 

- liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do podejmowania inicjatyw: min. 5 szt. 

3. Rozwój społeczeństwa lokalnego (Termin ogłoszenia – II połowa 2019 r. Termin zakończenia realizacji grantów. 

Maksymalny termin do– 30.12.2020 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu 

Grantowego: 67 069,00 zł.  
  

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

15 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  

b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności 

lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów 
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edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych 

kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z 

aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji 

i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, 

warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców.  

c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób prywatnych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru 

(w przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu: -liczba inicjatyw polegających na aktywizacji społeczności lokalnej: min. 7 realizowanych 

projektów,  

Wskaźniki rezultatu: - liczba osób z grup defaworyzowanych objętych wsparciem: min. 30 osób, 

- liczba osób objętych wsparciem w ramach realizowanych projektów: min. 90 osób.  

- liczba inicjatyw związanych z organizacją warsztatów i szkoleń edukacyjnych, kulturowych, artystycznych, 

sportowych, multimedialnych: min 4 projekty 

- liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do podejmowania inicjatyw: min. 7 szt. 

4. Start-upy na inicjatywy lokalne (Termin ogłoszenia – I połowa 2020 r. Termin zakończenia realizacji grantów – 

maksymalny termin do 30.10.2021 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu 

Grantowego: 97 704,00 zł 

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

8 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  

b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację małych inicjatyw zgłaszanych na rzecz rozwoju społeczności lokalnych 

obszaru LSR, którą będziemy mogli osiągnąć poprzez organizację szkoleń, warsztatów z zakresu edukacji, kultury, 

artystycznych, sportowych i multimedialnych; poprzez inicjowanie działań na rzecz rozwoju dziedzictwa 

kulturowego; wydawnictwa promocyjne; rozwój rekreacji i sportu, inicjowanie wydarzeń artystycznych, realizacji 

małych inwestycji podnoszących jakość  życia mieszkańców. W zadaniu dodatkowo wyróżniane będą inicjatywy 

skierowane do grup defaworyzowanych, uwzględniających ich aktywizację i rozwój.  

c) projekt skier owany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób prywatnych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru 

(w przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu:- liczba zrealizowanych start-upów na inicjatywy lokalne: min  13 inicjatyw 

Wskaźniki rezultatu: - liczba osób objętych wsparciem w ramach realizowanych inicjatyw: min. 80 osób.  

-  liczba inicjatyw związanych promocją obszaru, dziedzictwa kulturowego, historii i turystyki: min 3 inicjatywy 

- liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do podejmowania inicjatyw: min. 8 szt. 

5. Wsparcie inicjatyw lokalnych (Termin ogłoszenia – I połowa 2021 r. Termin zakończenia realizacji grantów – 

maksymalny termin do 30.11.2022 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu 

Grantowego: 148 182,00 zł. 

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

20 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  

b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację projektów związanych z aktywizacją przedstawicieli całej społeczności 

lokalnej, jak również skierowanych do grup defaworyzowanych w zakresach: organizacji szkoleń, warsztatów 

edukacyjno-multimedialnych, kulturowych, artystycznych, e-learningowych, sportowych czy też zdobywania nowych 

kwalifikacji zawodowych; organizacji wydarzeń kulturalnych i sportowych, inicjatyw integracyjnych i związanych z 

aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym(g. defaworyzowanych); wydawnictwem publikacji 

i materiałów promocyjnych, promocją dziedzictwa kulturowego, historycznego i turystyki (poprzez realizację szkoleń, 

warsztatów i wydawaniem publikacji) oraz realizacją małych inwestycji podnoszących jakość życia mieszkańców. 

c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób prywatnych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru 

(w przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu:- liczba zrealizowanych projektów: min  8  inicjatyw 

Wskaźniki rezultatu: - liczba osób objętych wsparciem w ramach realizowanych inicjatyw: min. 80 osób.  

-  liczba inicjatyw związanych promocją obszaru, dziedzictwa kulturowego, historii i turystyki: min 2 inicjatywy 

- liczba organizacji/podmiotów/grup zaktywizowanych do podejmowania inicjatyw: min. 4 szt. 
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6. Smart Village (Termin ogłoszenia – II połowa 2021 r. Termin zakończenia realizacji grantów – maksymalny 

termin do 30.04.2022 r. Wartość maksymalna środków przeznaczonych na realizację Projektu Grantowego: 24 000,00 

zł 

a) maksymalna wysokość wsparcia na realizację przez Beneficjenta projektu w ramach w/w PG wynosić będzie 

4 000,00 zł na jeden projekt. Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi  95% (wymagany wkład własny 

finansowy lub wartość pracy świadczonej nieodpłatnie min. 5 procent)  

b) wsparcie przeznaczone będzie na realizację opracowania koncepcji smart village (inteligentnych wsi) na obszarze 

gmin LGD „Razem dla Radomki”. Opracowane zostaną koncepcje/strategie w zakresie rozwoju społeczności gmin 

wiejskich.  

c) projekt skierowany do przedstawicieli jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, 

grup nieformalnych, osób prywatnych – które posiadają siedzibę na obszarze LSR lub działają na rzecz tego obszaru 

(w przypadku NGO). 

d) Wskaźniki produktu:- liczba zrealizowanych projektów: min  6  inicjatyw 

 

 

 

 

 

Tabela 28: Projekty Grantowe zaplonowane w ramach LSR 
Konkursy 

grantowe 
2017 r. – Aktywne 

społeczeństwo. 

Inicjatywy na rzecz 

rozwoju 

społeczności 

lokalnej oraz 

wpływające na 

aktywizację grup 

defaworyzowanych 

2017 r. - 

Promocja i 

rozwój obszarów 

wiejskich       

  

2019 r.-Rozwój 

społeczeństwa  

lokalnego. 

2020 r. - Start-upy 

na inicjatywy 

lokalne 
 

2021 r. 

Wsparcie 

inicjatyw 

lokalnych 

2022 r. – Smart 

Villages 

Liczba 

organizacji/pod

miotów/grup 

zaktywizowany

ch do 

podejmowania 

inicjatyw   

 

Min. 5 szt. Min. 5 szt. Min. 7 szt. Min. 8 szt.  Min 8 szt.  Min. 6 szt. 

Liczba 

projektów 

skierowanych 

do grup 

defaworyzowa

nych 

Min. 3 projekty 0 projektów 0 projektów 0 projektów 0 projektów 0 projektów 

Kwota 

wsparcia 

skierowana do 

grup 

defaworyzowa

nych 

46 460,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 

Liczba 

pozostałych 

projektów 

skierowanych 

do realizacji w 

ramach 

projektów 

grantowych  

min. 5. min. 17 Min. 7 min. 15 Min 8 szt. Min 6 szt.  

Źródło: Opracowanie własne 

Realizacja projektów własnych 

LGD nie planuje do 2018 roku realizacji projektów własnych.  
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Realizacja projektów związanych z podejmowaniem działalności gospodarczej i rozwojem istniejących 

przedsiębiorstw. 

LGD planuje przeprowadzić dwa rodzaje konkursów związanych z rozwojem przedsiębiorczości. Utworzenie 

nowego podmiotu gospodarczego w tym dla osób w wieku 50+. Przyznawane będą premie w wysokości 50 000,00 zł 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej (samozatrudnienia) w ramach których Wnioskodawcy zobowiązani będą do 

utworzenia min. 1 miejsca pracy i utrzymania go przez okres minimum 2 lat od daty utrzymania płatności końcowej 

operacji. 

Rozwój istniejącego przedsiębiorstwa. Przyznawane zostanie wsparcie dla Wnioskodawców prowadzących 

działalność gospodarczą na obszarze LSR w wysokości do 200 000,00 zł przy czym wysokość kosztów 

kwalifikowanych podlegająca refundacji nie może być wyższa niż 70% kosztów kwalifikowanych. Wnioskodawcy 

w ramach swojego działania, zobowiązani są do utworzenia minimum jednego miejsca pracy, związanego 

z realizowanym projektem i utrzymania go przez okres minimum 3 lat od daty otrzymania płatności końcowej dla 

operacji.  

Realizacja projektów związanych z rozwojem infrastruktury publicznej. 

LGD planuje przeprowadzić nabory wniosków w zakresie podejmowania inwestycji w ogólnodostępną 

i niekomercyjną infrastrukturę turystyczną i  rekreacyjną oraz Inwestycje w ogólnodostępną i niekomercyjną 

infrastrukturę kulturalną 

Intensywność pomocy  

Przyjęte w LSR założenia intensywności wsparcia w ramach naborów ogłaszanych prze LGD są zgodne z 

Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków 

i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii 

rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–

2020. Intensywność pomocy była jednym z przedmiotów dyskusji prowadzonych w ramach warsztatów liderów i w 

pracach Zespołu projektowego. Ostateczne ustalenia w tym zakresie powstały w oparciu o opinie z konsultacji, analizę 

obecnej sytuacji na rynku pracy oraz danych z PUP w Radomiu i Przysusze (w roku 2014r. udzieliły one 52 osobom z 

obszaru LSR wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej) oraz wytycznych z rozporządzenia Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015. Wysokość zaproponowanego wsparcia nie przekroczy: 

- 70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje 

się przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,   

- 100% – w przypadku pozostałych podmiotów,  

-  do 63,63% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych. (limit ten nie dotyczy 

projektów grantowych) 

Wielkość pomocy przypadającej na beneficjenta w ramach LSR będzie wynosić: 

- 50  000,00 zł -  premia w stałej wysokości na rozpoczęcie działalności gospodarczej (kwota ustalona przez LGD), 

- 200 000,00 zł na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej i do 70 % kosztów kwalifikowanych realizacji 

operacji (kwota ustalona przez LGD), 

- jednostki samorządu terytorialnego – wysokość wsparcia  operacji do 63,63%, (limit ten nie dotyczy projektów 

grantowych) 

- grantobiorcy – max do 40 000,00 zł (kwota ustalona przez LGD) i do 95 % kosztów kwalifikowanych realizacji 

operacji (punktowany wkład własny: osobowy i finansowy Wnioskodawcy). 

W przypadku jednostek sektora finansów publicznych, wartość realizowanych przez nich samodzielnie grantów nie 

może przekroczyć 20% wartości danego Projektu Grantowego. 

 

 
 

VII Plan działania  
Przyjęty Plan działania jest ściśle powiązany z logiką realizacji LSR opisaną w Rozdziale V LSR oraz 

Budżetem LSR. Harmonogram i budżet LSR opracowano w ten sposób by zapewnić maksymalną wykonalność 

działań zaplanowanych w LSR i osiągnięcie zakładanych wskaźników. Poddano wnikliwej analizie możliwości 

finansowe i organizacyjne potencjalnych Beneficjentów w tym oczywiście osób/podmiotów/instytucji, które 

przedłożyły autorskie propozycje projektów w ramach Arkuszy pomysłów przekazanych do Biura LGD. 
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Przeanalizowano przebieg i  czasochłonność procedury naboru i oceny operacji przeprowadzonej w ramach struktury 

LGD oraz przyjęto ewentualny cenzus czasowy dla działań prowadzonych przez instytucje nadrzędne oceniające 

operacie oraz nadzorujące LGD pod kontem procedury grantowej. Uwzględniono zakres czasowy dla realizacji i 

rozliczenia projektów w konkretnych obszarach tematycznych.  

Na tej podstawie przygotowano odrębne tabele dla każdego z celów ogólnych zdefiniowanych w LSR. 

Poszczególne tabele zamierają harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedsięwzięć przypisanych do 

poszczególnych celów szczegółowych, planowane poziomy osiągania poszczególnych wskaźników produktu w 

przedziałach czasowych oraz planowane wydatkowanie przypadających na poszczególne typy przedsięwzięć. 

Szczegółowe opracowanie Planu działania przedstawione zostało w Załączniku nr  3 – do Lokalnej 

Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki”. 

 

VII.1 Plan działania – realizacja LSR 
 

Tabela 29: Zaplanowane nabory wniosków prowadzone w latach 2016 -2023  2022  
Temat naboru Kwota zaplanowana  w 

ramach LSR na lata 2016 -

2023 

Liczba naborów Uwagi 

na działanie związane z 

rozwijaniem działalności 

gospodarczej   

1 006 423,73 7 Nabór w okresie 2016 – 2018 

limit środków 269 638,20 euro 

 

Nabór w okresie 2019 -2023 

limit środków 736 785,53 euro 

na działania związane z 

rozpoczęciem działalności 

gospodarczej: 

 

 

630 350,20 euro 

 

 

 

8 

 

 

 

Nabór w okresie 2016 – 2018 

limit środków 153823,49 euro 

 

 

Nabór w okresie 2019 -2023 

limit środków 476 526,71  euro 

na projekty grantowe 

 
164 211,23 euro  

 

6 Nabór w okresie 2016 – 2018 

limit środków 89 602,18 euro 
 

 

Nabór w okresie 2019 -2023 

limit środków  

74 609,05 euro    

 

na działanie związane z 

budową i przebudową 

ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury  

turystycznej lub projekt   

rekreacyjnej lub kulturalnej 

1 274 014,84 9 

 

 

Nabór w okresie 2016 – 2018 

limit środków 778 242,88 euro 

 

Nabór w okresie 2019-2023 

Limit środków 491 501,51 euro 

Źródło: Opracowanie własne 
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VII. 2 Plan działania – projekty współpracy 
Tabela 30: Planowane w ramach LSR LGD „Razem dla Radomki” projekty współpracy. 

Ogólny opis projektu,  

w tym wskazanie potencjalnych partnerów 

Projekt  krajowy: Multimedialne Centrum Edukacji Lokalnej – akronim MULTICEL 

Okres realizacji: od 2018 roku 

Planowany budżet: do 89 280,00 zł 

Realizatorzy – Razem dla Radomki” – Lider projektu, ew. Partnerzy: Stowarzyszenie Korona Północnego Krakowa, 

Miechowskie Stowarzyszenie Gmin JAKSA, Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój, Stowarzyszenie „Puszcza 

Kozienicka”. 

Cel ogólny :Wzrost umiejętności przedsiębiorczych i kompetencji zawodowych mających wpływ na sytuację 

mieszkańców obszarów wiejskich na obszarze objętym działaniem Partnerskich LGD. 

Cele szczegółowe: Wsparcie szkoleniowe i doradcze przedstawicieli grup defaworyzowanych na rynku pracy, 

zwiększenie szans na zatrudnienie osób młodych, promocja postaw przedsiębiorczych i kreatywnych w różnych 

grupach wiekowych, zwiększenie szans na efektywne prowadzenie działalności gospodarczej pozarolniczej i 

utrzymanie/zwiększenie liczby miejsc pracy. Wszyscy partnerzy realizują zadania proporcjonalnie do posiadanych 

budżetów, a także po jednym zadaniu indywidualnym uzupełniania. 

Działania merytoryczne: szkolenia elearningowe z przedsiębiorczości dla grup defaworyzowanych  połączone z 

doradztwem on – line, doradztwo stacjonarne dla grup defaworyzowanych + doradztwo zawodowe (m.in. 

autoprezentacja, asertywność, Kurs komputerowy „Komputer od podstaw” – szkolenie stacjonarne, Wirtualne 

przedsiębiorstwo + konkurs dla najskuteczniejszego przedsiębiorcy, wizyty studyjne w ramach partnerstwa. 

Dodatkowo LGD “Razem dla Radomki” jako narzędzie aktywizacji zaplanowana w ramach projektu wizyty studyjne 

na obszarze Partnerstwa. Operacja jest kontynuacją działań projektu współpracy realizowanego w latach 2013-2014. 

Nawiązana wtedy współpraca przetrwała i zaowocowała kolejnym projektem wykorzystującym doświadczenia i 

zasoby wypracowane w ramach wcześniejszej współpracy. W obecnym projekcie zwiększyło się grono partnerów, a 

tematyka przewodnia została nakierowana na działania związane z rozwijaniem przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich.  

Cele Szczegółowe LSR: 2.1 Włączenie społeczne grup defaworyzowanych, 2.2 Aktywizacja i integracja społeczna 

Wskaźniki: produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej – 

szt. 1  rezultatu: Liczba projektów współpracy skierowanych do przedsiębiorców, grup defaworyzowanych, lokalnych 

twórców - szt.1 

Projekt międzynarodowy "Ekologicznie Lokalnie” – akronim Eko-Lok  

Okres realizacji: Po 2018 roku 

Planowany budżet: do 297 455,00 zł,  

Realizatorzy:  Razem dla Radomki – Lider Projektu, Partnerzy: LGD Zielone Mosty Narwi i ew. partner zagraniczny – 

Włochy.  

Cel ogólny: Wzrost poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców, edukacja ekologiczna mieszkańców, także 

dzieci i młodzieży szkolnej, oraz krzewienie i propagowanie świadomych postaw pro środowiskowych, i pro 

klimatycznych i pro zdrowotnych. 

Cele szczegółowe: Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie ochrony środowiska poprzez realizację zajęć 

szkoleniowo-edukacyjnych, ekopikniku, oraz konkursów o tematyce ekologicznej skierowanych do dzieci i młodzieży 

szkół podstawowych. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców obszaru poprzez organizację wydarzeń 

promocyjnych oraz edukacyjnych. Budowanie postaw proekologicznych, oraz wyrabianie poczucia odpowiedzialności 

za stan środowiska poprzez udział w konkursach skierowanych do lokalnej społeczności, oraz poprzez 

przeprowadzenie akcji proekologicznych. Poszerzenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej poprzez 

organizację wyjazdu studyjnego. 

 Działania merytoryczne: Organizacja konkursów, eko-pikników oraz zajęć szkoleniowo-edukacyjnych skierowanych 

do dzieci i młodzieży szkolnej w celu wzmocnienia więzi z przyrodą, by mieli motywację do wspólnego poszukiwania 

rozwiązań problemów związanych z ochroną środowiska.  Dostrzeganie zależności między stanem środowiska a 

zdrowiem człowieka poprzez przeprowadzenie akcji ekologicznych skierowanych do lokalnej społeczności. 

Nawiązanie współpracy pomiędzy instytucjami, organizacjami i społeczeństwem lokalnym w celu stworzenia klimatu 

sprzyjającego edukacji ekologicznej. Uczestnictwo w wyjeździe studyjnym kształtującym wiedzę o działaniach 

ochronnych i zapobiegawczych dewastacji   środowiska, zdrowej żywności i aktywności fizycznej jako klucza do 
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dobrego samopoczucia, pozytywnego myślenia, źródła uśmiechu i chęci do aktywności. Dostrzegania w naturze 

mnóstwa rzeczy, które mogą nam pomóc w walce z chorobami, z brakiem koncentracji czy niską odpornością. 

Działania warsztatowo/edukacyjno/informacyjne - dary natury. 

Cele Szczegółowe LSR: 2.2 Aktywizacja i integracja społeczna. Wskaźniki produktu: Liczba zrealizowanych 

projektów współpracy w tym projektów współpracy międzynarodowej – szt. 1. Wskaźniki rezultatu: Liczba projektów 

współpracy skierowanych do dzieci i młodzieży szkolnej, lokalnych liderów, ngo i mieszkańców obszarów wiejskich - 

szt.1 

 

Projekt  krajowy “Południowe Mazowsze – Marką Turystyczną”- akronim PMMT   

Okres realizacji: po 2018 roku 

Planowany budżet: do 200 000,00 zł  

Realizatorzy: "Dziedzictwo i Rozwój" - Lider Projektu, ew. Partnerzy: LGD "Razem dla Radomki", LGD "Puszcza 

Kozienicka" 

Cel ogólny: budowa partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru Południowego Mazowsza, podniesienie 

jego atrakcyjności poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych wpływających na 

rozwój marki turystycznej – Południowego Mazowsza.  

Cele szczegółowe: budowa i promocja marki „Południowe Mazowsze” poprzez promocję obszaru Partnerów; wsparcie 

i rozwój spójnej oferty turystycznej wpływający na podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 

wykorzystanie walorów przyrodniczych, kulturowych i historycznych; promocja turystyki i rekreacji na terenie 

partnerów  i dotarcie z  nim do mieszkańców regionu, województwa i turystów z całego kraju.  

Działania merytoryczne: Projekt przewiduje podjęcie innowacyjnych działań na rzecz rozwoju potencjału turystyczno-

rekreacyjnego obszaru Partnerów, wzrost jego konkurencyjności poprzez budowę silnej marki "Południowego 

Mazowsza". Jest on kontynuacją rozpoczętego w 2014 r. projektu współpracy realizowanego przez LGD „Dziedzictwo 

i Rozwój” wraz z LGD „Razem dla Radomki”.  W ramach nowej inicjatywy PM-MT2 zrealizowane zostaną wspólne 

działania polegające m.in. na: budowie miejsc rekreacji na terenie każdego LGD, wpływających na wizerunek terenu, 

rozwój rekreacji, aktualizacja i rozwój turystycznej informacji, stanowiącej bezpłatny multimedialny przewodnik po 

obszarze Partnerów, umożliwiający podróżowanie, wytyczanie tras i szlaków, uzyskanie informacji o atrakcjach 

turystyczno-historycznych. Organizacja wyjazdów studyjnych na obszary innych regionów polski w celu poznania 

dobrych praktyk w promowaniu marki turystycznej obszaru, możliwość udziału w targach i imprezach regionalnych z 

ofertą promującą Południowe Mazowsze, realizacja wydawnictw publikacji turystycznych, map turystycznych, 

aktualizacja i przebudowa portalu www.wdolinieradomki.pl, organizacja konferencji promujących założenia projektu, 

promocja działań na portalu www.wdolinieradomki.pl, organizacji wydarzeń turystyczno-kulturowych promujących 

bogactwo kulturowe obszaru, opracowanie gadżetów promujących Południowe Mazowsze (zadanie własne przez LGD 

"Razem dla Radomki"), a także organizacja start-upów na inicjatywy kulturalne i turystyczne oraz organizacja 

inicjatyw turystycznych w projekcie.  

Cele Szczegółowe LSR: 3.1. Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD. Przedsięwzięcie 

3.1.1 Promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki obszaru LGD.  

Wskaźniki: produktu: Liczba zrealizowanych projektów współpracy związanych z promocją turystyki i rekreacji – 1 

szt.   Rezultatu: Liczba projektów współpracy wykorzystujących lokalne zasoby przyrodnicze, kulturowe, historyczne i 

turystyczne – 1 szt. 

http://www.wdolinieradomki.pl/
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Projekt krajowy „Kultura lokalnie. Przestrzeń inspiracji”, akronim KULT 

Okres realizacji: po 2018 roku 

Planowany budżet: do 460 000,00 zł 
Realizatorzy: Razem dla Radomki - Lider Projektu, ew. Partnerzy: Stowarzyszenie Dziedzictw i Rozwój, 

Stowarzyszenie Natura i Kultura,  ew. inni partnerzy krajowi i zagraniczni 

Cel ogólny: odkrywanie, zachowanie i wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego w tym  również kulinarnego, 

aktywizacja i animacja społeczności lokalnej w oparciu o animację kulturalną, wymianę doświadczeń i aktywizację 

społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD.   

Cel szczegółowy: Podjęcie działań na rzecz stworzenia partnerstwa promującego dziedzictwo kulturowe, kulinarne 

oraz turystykę i animacje kulturowe obszaru partnerów. Zdefiniowanie, wykorzystanie i promocja zasobów 

kulturowych, animowanie twórczości i aktywizacja kulturowa w ramach dobrych praktyk.  

Działania merytoryczne: Projekt przewiduje organizację działań mających na celu rozwój kulturalny obszaru 

partnerów, poprzez organizację inicjatyw kulturalnych i animacyjnych, wsparcie inicjatyw w ramach ogłoszonych 

konkursów na granty na kulturę, organizację wydarzeń kulturalnych prezentującej dorobek kulturalny obszaru 

partnerów, a także aktywizację społeczną, w tym w zakresie animacji kulturalnej, historycznej, społecznej i 

skierowanej do organizacji pozarządowych. Dodatkowo zaplanowano podjęcie działań wpływających na 

rozpoznawalność dziedzictwa kulturowego obszaru poprzez realizację działań animacyjnych czy też przygotowanie 

wydawnictw promujących dziedzictwo kulturowe. Organizowane będą wizyty studyjne – prezentujące dobre praktyki 

rozwijające obszary wiejskie w oparciu o dziedzictwo kulturowe. Zorganizowane zostaną festiwale, gale kultury i 

działania skupiające i sieciujące animatorów i instytucje kultury.   

Cele Szczegółowe LSR: 3.1. Wykorzystanie potencjału dla rozwoju oraz promocji obszaru LGD. Przedsięwzięcie 

3.1.1 Promocja dziedzictwa kulturowego i turystyki obszaru LGD.  

Wskaźniki: produktu:  liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt.    rezultatu: realizacja inicjatywy związanej 

z promocją dziedzictwa kulturowego i wsparcia producentów zdrowej żywności z terenu obszaru LGD– 1 szt. 

Projekt krajowy „Lokalne Atrakcje Kulinarne”, akronim LAK 
Okres realizacji: po 2018 roku 

Planowany budżet: do 183 265,00  

Realizatorzy: "Razem dla Radomki" - Lider Projektu, ew. Partnerzy:: LGD Ziemi Siedleckiej 

Cel ogólny: rozwój obszaru i promocja produktów lokalnych i tradycyjnych, promocja przedsiębiorców zajmujących 

się wytwarzaniem produktów tradycyjnych i lokalnych poprzez realizację działań promocyjnych, edukacyjnych, oraz 

wspólną integrację, wymianę doświadczeń i aktywizację społeczną na obszarze objętym działaniem partnerskich LGD. 

Cele szczegółowe: Podjęcie działań na rzecz stworzenia partnerstwa promującego dziedzictwo kulinarne obszaru 

partnerów. Promocja zasobów kulinarnych (prezentacje producentów żywności lokalnej i tradycyjnej)  i aktywizacja w 

ramach dobrych praktyk. Działania przybliżą i będą promować na rynkach partnerów produkty kulinarne i ich 

producentów. 

Działania merytoryczne: zorganizowanie wspólnych wizyt studyjnych, w trakcie których zaprezentowane i promowane 

będą produkty kulinarne i ich producenci. Na przykładzie zmodernizowanej strony internetowej poświęconej 

produktom tradycyjnym oraz aktualizacji wydawnictwa o produkcie tradycyjnym zaprezentujemy jak promować 

obszar, jego dziedzictwo kulinarne i producentów. Zorganizowany zostanie konkurs na start-upy dla producentów 

produktów kulinarnych lokalnych i tradycyjnych związanych z obszarem LGD na materiały promocyjne dotyczące 

dziedzictwa kulinarnego, doskonałej jakościowo żywności. Doskonałym aspektem edukacyjnym będzie organizacja 

seminarium promującego idee związane z promowaniem np. Slow Food, Zero Waste, lub strategii Od pola do stołu, 

oraz aktualizacja wydawnictwa poświęconego produktowi tradycyjnemu. 

Wskaźniki: produktu: Przedsięwzięcie 1.2.1. Komercjalizacja i promocja produktów lokalnych oraz wsparcie 

przetwórstwa lokalnego. Liczba zrealizowanych projektów współpracy – 1 szt. rezultatu: realizacja inicjatywy 

związanej z promocją dziedzictwa kulinarnego i wsparcia producentów  produktów lokalnych i tradycyjnych, zdrowej 

żywności z terenu obszaru LGD – 1 szt. 

Źródło: Opracowanie własne 
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VIII Budżet LSR 
VIII.1 Ogólna charakterystyka budżetu 

Budżet LSR „Razem dla Radomki” opracowany został przy wykorzystaniu wyników badania potrzeb 

społeczności lokalnej (patrz Roz II Partycypacyjny charakter LSR). Wielkość kwoty wsparcia przyznanej na realizację 

Strategii jest uzależniona od liczby ludności zamieszkującej obszar objęty lokalną strategią rozwoju na dzień 31 

grudnia 2013r.  W ramach Budżetu występują następujące kategorie wydatków: Realizacja LSR, Współpraca, 

Aktywizacja, Koszty bieżące.  

Budżet LSR skonstruowany jest zgodnie z zasadą, że kwota dostępnych środków obejmuje zarówno wkład 

EFRROW, jak i wymagany krajowy wkład  środków  publicznych. Zgodnie  z  PROW 2014 - 2020 jednolita  wielkość  

wkładu  EFRROW  to 63,63%  a  wymagany  krajowy  wkład  środków  publicznych  to  36,37%. W przypadku  

operacji  gdzie  beneficjentem  jest  jednostka  sektora  finansów  publicznych krajowym wkładem  środków  

publicznych  jest  wkład  własny  tej  jednostki   na  poziomie zapewniającym wymaganą wysokość krajowego wkładu 

(36,37%), a pomoc wypłacana przez agencję płatniczą, równa 63,63% kosztów kwalifikowalnych w całości 

finansowana jest ze środków EFRROW. W pozostałych przypadkach pomoc wypłacana przez agencję płatniczą 

(w wysokości określonej zgodnie z obowiązującymi przepisami) w 63,63% finansowana jest ze środków EFRROW, 

a w 36,37% ze środków budżetu państwa. Sytuacja ta dotyczy wszystkich jednostek sektora finansów publicznych, 

które mogą wystąpić o wsparcie w ramach Strategii. Szczegółowe opracowanie Budżetu przedstawione zostało 

w Załączniku nr  4 – do Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” 
Wydatki w ramach kategorii: Realizacja LSR, Współpraca wynika z przeprowadzonej diagnozy i analizy SWOT. 

Zostały szczegółowo opisane w Rozdziale V Cele i wskaźniki.  

Wydatki w ramach kategorii: Koszty bieżące i Aktywizacja ujęte zostały w osobnych tabelach przedstawionych 

poniżej: 

 

Tabela 31: Koszty bieżące zaplanowane w ramach LSR 2016 -2023 
Wskaźniki Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Zaplanowana kwota 

do wydatkowania 

Okres  

osiągnięcia 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 

Produktu liczba podmiotów, którym 

udzielono indywidulanego 

doradztwa 

 

350 podmiotów 1 622 000,00 2016 - 2023 Dokumentacja zebrana w 

Biurze LGD 

liczba osobodni szkoleń dla 

pracowników LGD 

 

24  osobodni 6 800,00 2016-2018 Dokumentacja zebrana w 

Biurze LGD 

Certyfikaty/zaświadczenia 

liczba osobodni szkoleń dla 

organów LGD 

90 osobodni 20 150,00 2016 - 2019 Dokumentacja zebrana w 

Biurze LGD 

Certyfikaty/zaświadczenia 

Rezultatu Liczba osób, które 

otrzymały wsparcie po 

uprzednim udzieleniu 

indywidualnego doradztwa 

w zakresie ubiegania się o 

wsparcie na realizację LSR, 

świadczonego w biurze 

LGD 

87 

osób/podmiotów 

0,00 2016- 2023 Dokumentacja zebrana w 

Biurze LGD (rejestry 

konsultacji, ankiety) 

RAZEM 1 965 800,00  

Źródło: Opracowanie własne 

 

Tabela 32: Koszty Aktywizacji zaplanowane w ramach LSR 2016-2023 
Wskaźniki Nazwa wskaźnika Wartość 

docelowa 

Zaplanowana kwota 

do wydatkowania 

Okres  

osiągnięcia 

wskaźnika 

Źródło weryfikacji 

Produktu Liczba spotkań informacyjno- 

konsultacyjnych LGD z mieszkańcami 

42 4 200,00 

 

2016 - 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 
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Liczba warsztatów z zakresu 

przygotowania/rozliczania operacji  

21 bezkosztowo 2016-2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba przeprowadzonych szkoleń e – 

learningowych 

(opracowanie/rozliczanie operacji + 

moduł doszkalający efektywni 50 + 

8  bezkosztowo 2016 - 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba opracowań dot. działań 

(nabory) LGD i obszaru LSR 

17 104 600,00 2016-2023 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba organizowanych wydarzeń 

kulturalnych 

34 58 350,00 2016-2023 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba przeprowadzonych konkursów 11 8 100,00 2016 - 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba narzędzi internetowych 

służących do informowania i 

promowania LGD i obszaru LSR 

(strony internetowe, platformy 

internetowe) 

8 13 200,00 zł 2016 -2023 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba wydarzeń ponadlokalnych 

promujących obszar, w których 

uczestniczą przedstawiciele LGD 

14 12 600,00 2017 - 2023 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Rezultatu Liczba osób uczestniczących w 

spotkaniach informacyjno – 

konsultacyjnych 

420  2016- 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba osób uczestniczących w 

warsztatach z zakresu 

przygotowania/rozliczania operacji 

210  2016- 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba osób uczestniczących w 

szkoleniach e – learningowych 

(opracowanie/rozliczanie operacji + 

moduł doszkalający efektywni 50 + 

Liczba opracowań dot. działań 

(nabory) LGD i obszaru LSR 

80  2016 - 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba organizowanych wydarzeń 

kulturalnych 

34  2016 - 2023 Dokumentacja 

fotograficzna 

Liczba laureatów konkursów 35  2016 - 2022 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba odsłon narzędzi internetowych 

służących do informowania i 

promowania LGD i obszaru 

LSR(strony internetowe, platformy 

internetowe) 

4 mil  2016-2023 Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

Liczba osób uczestniczących w 

wydarzeniach ponadlokalnych 

promujących obszar. 

140   Dokumentacja zebrana 

w Biurze LGD 

RAZEM 189 000,00 zł  

Źródło: Opracowanie własne 

VIII.2 Opis powiązań budżetu z celami 
W ramach LSR zdefiniowano 3 cele ogólne wg których Rada LGD będzie oceniać zgodność złożonych 

operacji ze Strategią, a tym samym wyrażać zgodę na przyznanie wsparcia na projekty wpisujące się w cele ogólne i 

przyczyniające się de facto do realizacji LSR: 

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

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

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

 

IX Plan komunikacji  
Plan Komunikacji LGD „Razem dla Radomki” jest dokumentem strategicznym i innowacyjnym w obszarze 

kształtowania procesu komunikacji obejmującej całokształt działań informacyjno-promocyjnych w zakresie wdrażania 
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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. Dokument przyczyni się do stworzenia odpowiednich procesów, które pozwolą na kształtowanie skutecznych 

komunikatów dwustronnych (nadawca-odbiorca-nadwaca) pomiędzy LGD – a odbiorami (społecznością lokalną)  do 

których zaliczymy m.in. przedsiębiorców, rolników, organizacje pozarządowe, instytucje (samorządowe, kultury, 

oświatowe, pomocy społecznej, sportowe), przedstawicieli mediów, turystów czy też innych jednostek, a przede 

wszystkim wszystkie osoby fizyczne - mieszkańców obszaru objętego działaniami LGD. Istotnym aspektem w 

realizowanym przez nas procesie jest skierowanie działań w procesie przekazywania komunikatów na obszarze gmin 

tworzących LGD, jak i poza nim - albowiem stamtąd pochodzą turyści, inwestorzy oraz inne jednostki, który niosą 

kapitał niezbędny do rozwoju w/w obszaru.  

Proces kształtowania i przekazywania komunikatów jest zadaniem długofalowym, uwzględniającym mniej obecne, a 

bardziej przyszłe trendy. Określone przez nas działania dostosowane są do zachodzących zmian, dobierania coraz 

skuteczniejszych narzędzi. Dynamika rozwoju każdego produktu – a takim jest również LSR wymaga 

przeprowadzenia szerokiego i nowatorskiego sposobu działań promocyjnych, informacyjnych w zakresie procesu 

komunikacji. Dlatego odpowiadając na to zapotrzebowanie twórcy Lokalnej Strategii Rozwoju, stworzyli Plan 

Komunikacji, zawierający wszystkie aspekty związane z w/w procesem.    

Określony przez nas Plan służyć będzie rozwojowi potencjału społeczności lokalnych i osiągnięciu 

założonych celów LSR, poprzez utworzenie procesu budowy komunikacji zwrotnej ze społeczeństwem lokalnym, jako 

organem zaangażowanym w bieżące wdrażanie LSR. Warunkiem skutecznego zaangażowania społeczności lokalnej w 

realizację LSR jest skuteczna obustronna komunikacja, której zasady przedstawione zostały w niniejszym rozdziale. 

Szczegółowe opracowanie Planu Komunikacji przedstawione zostało w Załączniku nr  5 – do Lokalnej Strategii 

Rozwoju „Razem dla Radomki” w którym określono grupy odbiorców, cele,  narzędzia i środki procesu 

komunikacji  oraz Szczegółowy Plan Komunikacji na lata 2016-2023.  

 

X Zintegrowanie 
Zgodnie ze specyfiką podejścia Leader, Lokalna Strategia Rozwoju posiada charakter zintegrowany. Podejście 

zintegrowane dotyczy: 

 spójności pomiędzy poszczególnymi celami i przedsięwzięciami; 

 spójności sektorowej czyli istnienia związków pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w realizacji LSR; 

 spójności zasobów lokalnych wykorzystywanych do realizacji przyjętych celów; 

 na poziomie programowym Strategia wykazuje powiązania z dokumentami programowymi i planistycznymi 

szczebla krajowego, wojewódzkiego oraz lokalnego; 

W tym znaczeniu zintegrowanie dotyczy więc całego obszaru LSR, który w wyniku zrealizowanych działań 

zaplanowanych w ramach Strategii stanie się bardziej spójny społecznie, gospodarczo, kulturalnie, przestrzennie. 

W kontekście spójności pomiędzy poszczególnymi celami i przedsięwzięciami wskazane już zostało, iż 

zdefiniowane cele i przedsięwzięcia LSR wynikają z partycypacyjnie przeprowadzonej diagnozy obszaru  i analizy 

SWOT. Zadaniem LGD w tym zakresie jest koordynowanie wdrażania zintegrowanej Strategii ze szczególnym 

uwzględnieniem obszarów problemowych i potrzeb grup defowaryzowanych.  

Zintegrowanie w ramach LSR dotyczy również spójności sektorowej tj. związków między różnymi partnerami 

gospodarczymi, społecznymi, publicznymi oraz mieszkańcami zaangażowanymi w rozwój lokalny i  realizującymi 

operacje przyczyniające się do osiągnięcia celów LSR. 

Działania przewidziane w LSR zostały dobrane w taki sposób, aby możliwe było wspieranie rozwoju 

wszystkich 3 sektorów, a także zdiagnozowanych grup defaworyzowanych. 

Tabela 33:  Powiązanie diagnozy i analizy SWOT  oraz celów z potrzebami grup defaworyzowanych 
Problem wskazany w ramach 

diagnozy i analizy SWOT 

Zdefiniowana grupa 

defaworyzowana 

Cele LSR 

Starzenie się 

społeczeństwa 

obszaru LGD 

Osoby powyżej 50 

roku życia  na obszarze 

LGD w tzw. wieku emerytalnym 

2. Wzmocnienie kapitału społecznego i włączenie społeczne 

mieszkańców obszaru LGD „Razem dla Radomki”  

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

Szczególna sytuacją na rynku pracy 

osób w wieku 50+ 

Osoby w wieku 50 + aktywne 

zawodowo (wiek produkcyjny) 

1. Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości z 

priorytetem dostępu do rynku pracy i samo zatrudnienia  

Wysoka stopa bezrobocia  w całym 

regionie 

 

Osoby bezrobotne  1.Wsparcie rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości z 

priorytetem dostępu do rynku pracy i samo zatrudnienia  

Źródło: Opracowanie własne 
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X.2 Zintegrowanie różnych sektorów, partnerów, zasobów, branż 
Tabela 34: Powiązanie różnych sektorów, zasobów, branż w ramach LSR 
Cel ogólny LSR Przedsięwzięcie  Powiązanie sektorów  Zintegrowanie zasobów 

obszaru poprzez 

wykorzystanie  

Odniesienie do diagnozy i analizy SWOT 

(słabe strony/zagrożenia) 

1
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 Nowi przedsiębiorcy na obszarze 

LGD „Razem dla Radomki” 

Sektor gospodarczy: przedsiębiorcy, rolnicy, lokalni 

rzemieślnicy, producenci produktów lokalnych, 

LGD i partnerskie LGDy 

Sektor społeczny: mieszkańcy obszaru LGD, 

członkowie rodzin rolników, osoby bezrobotne, 

osoby w wieku 50 + poszukujące 

zatrudniania/zainteresowane samozatrudnieniem, 

zrzeszenia (stowarzyszenia, grupy producenckie 

itp.) rolników i/lub przedsiębiorców 

Sektor publiczny: gminy – członkowie LGD, PUP w 

Radomiu i Przysusze, Centrum Dystrybucji i 

Przetwórstwa Rolnego, Centrum Doradztwa 

Rolniczego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa 

Rolniczego 

 

- kapitału ludzkiego i 

kreatywności 

przedsiębiorczości 

mieszkańców, rolników, 

przedsiębiorców 

- promowanie innowacyjnych 

form działalności gospodarczej 

uwzględniających konieczność 

ochrony środowiska 

naturalnego i klimatu 

- lokalna produkcja rolna jako 

podstawa do przygotowywania 

produktów lokalnych, 

tradycyjnych stanowiących 

dodatkowy dochód dla 

gospodarstwa domowego 

- promocja rodzimych 

przedsiębiorców i produktów 

oraz ułatwienie zbytu produkcji 

 

 

 

Niestabilna sytuacja na rynku pracy i mono-

branżowością sektora MMŚP (głównie prosta 

działalność usługowa i handlowa) przy małej 

liczbie działalności produkcyjnej 

Wysoka stopa bezrobocia   

ze szczególna sytuacją na rynku pracy osób w 

wieku 50+  

Brak współpracy w zakresie produkcji, 

dystrybucji, promocji wśród lokalnych 

przedsiębiorców 

Rozdrobnienie gospodarcze i nieopłacalność 

produkcji rolnej 

Słabo rozwinięta sprzedaż bezpośrednia 

produktów lokalnych tj. marginalny i lokalny 

charakter tej działalności, brak przetwórstwa 

lokalnego 

Zmiany prawne zniechęcające do tworzenia 

stałych etatowych miejsc pracy lub prowadzenia 

działalności gospodarczej na tzw. "dużym 

ZUSie"  

Odchodzenie od działalności rolniczej na skutek 

niskiej opłacalność produkcji rolniczej 

Lokacja firm na obszarze miast lub poza granicą 

raju 

Silny sektor mikro i małych firm na 

obszarze LGD „Razem dla Radomki” 

Komercjalizacja i promocja 

produktów lokalnych oraz wsparcie 

przetwórstwa lokalnego 

2
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Inicjatywy lokalne na rzecz osób z 

grup defaworyzowanych 

Sektor gospodarczy: przedsiębiorcy, rolnicy, lokalni 

rzemieślnicy, producenci produktów lokalnych, 

rzemieślnicy i lokalni twórcy ludowi, 
Sektor społeczny: aktywni i zaangażowani 

mieszkańcy, organizacje pozarządowe, OSP, KGW, 

grupy niezrzeszone, seniorzy, kościoły i inne 

związki wyznaniowe, rady sołeckie, LGD i 

Partnerskie LGDy 
Sektor publiczny: gminy – członkowie LGD i inne 

jednostki samorządu terytorialnego działające w 

obszarze kultura, integracja, edukacja, turystyka 

(domy kultury, biblioteki, centra informacji, gminne 

- kapitał ludzki mieszkańców 

aktywnych społecznie w 

środowisku wiejskim 

- podtrzymanie i promowanie 

lokalnych tradycji ludowych 

- wspieranie nowych forma 

aktywności społecznej także w 

sferze multimediów 

- małe inicjatywy inwestycyjne 

służące lokalnej społeczności 

- promowanie partnerstw 

sektorowych w realizacji 

Osłabienie więzi społecznych na skutek coraz 

silniejszych powiązań mieszkańców z ośrodkami 

miejskim (miejsce pracy, szkoły na poziomie 

ponadgimnazjalnym, ośrodki kultury, rozrywki) 

Przewaga  ludności w wieku poprodukcyjnym w 

strukturze społecznej 

Pogłębiające się ubóstwo rodzin wiejskich 

Brak zintegrowania ludności osadniczej z lokalną 

społecznością (wsie "sypialnią" dla miasta 

Radomia, Przysuchy) 

Mała aktywność organizacji społecznych 

(działalność okazjonalna, ograniczona do 

Aktywna społeczność wykorzystująca 

lokalne zasoby 

Aktywna i przedsiębiorcza 

społeczność wiejska 
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ośrodki pomocy społecznej itp.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

projektów grantowych 

- wspieranie lokalnych 

artystów, rzemieślników, 

twórców ludowych 

- wsparcie lokalnych 

organizacji, grup inicjatywnych 

w prowadzonej działalności 

- przedsiębiorcy wykonawcy 

usług zaplanowanych w 

ramach projektów 

 

miejscowości, grupy sąsiedzkiej, kółka 

zainteresowań) 

Konieczność konfrontacji oferty ośrodków 

kulturalnych z obszarów wiejskich z ofertą 

miasta Radomia 

3
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Promocja dziedzictwa kulturowego i 

turystyki obszaru LGD  

Sektor gospodarczy: przedsiębiorcy, rolnicy 

działający w obszarze turystyki 
Sektor społeczny: mieszkańcy obszaru, organizacje 

pozarządowe, ponad lokalne organizacje 

turystyczne, kościoły, właściciele prywatni 

obiektów zabytkowych, LGD i partnerskie LGDy 
Sektor publiczny: gminy – członkowie LGD i inne 

jednostki samorządu terytorialnego działające w 

obszarze kultury i turystyki, Lasy Państwowe 
 

 

- kapitał ludzki mieszkańców 

zaangażowanych w  

wykorzystanie potencjału 

turystycznego obszaru 

- przedsiębiorcy działający w 

obszarze turystyki i rolnicy w 

zakresie agroturystyki 

- promowanie partnerstw w 

wykorzystaniu nowopowstałej 

infrastruktury – partycypacyjne 

wykorzystanie obiektów 

infrastruktury publicznej 

- przedsiębiorcy wykonawcy 

usług zaplanowanych w 

ramach projektów 

Niedostateczne wykorzystanie walorów 

krajobrazowych i przyrodniczych 

Zły stan techniczny infrastruktury turystycznej i 

rekreacyjnej zwłaszcza obiektów zabytkowych  

Zróżnicowanie terytorialne w dostępie do 

infrastruktury kulturalnej 

Ujemne saldo migracji osób młodych i z 

wyższym wykształceniem 

Brak rozwiniętych instytucji społeczno – 

kulturalnych wspierających aktywność 

mieszkańców obszaru 

Inwestycje w ogólnodostępną i 

niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną i  rekreacyjną 

Inwestycje w ogólnodostępną i 

niekomercyjną infrastrukturę 

kulturalną 

Źródło: Opracowanie własne 
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X.2 Zgodność i komplementarność z innymi dokumentami 
planistycznymi/strategicznymi 

W kontekście zintegrowania programowego LSR wpisuje się przede wszystkim w cele dokumentu szczebla 

krajowego jaki jest Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 (Rozdział V Cele i wskaźniki 

podrozdział V. 4 Wykazanie zgodności celów z celami programów, w ramach których planowane jest finansowanie 

LSR i podrozdział V. 5 Przedstawienie celów z podziałem na źródła finansowania. ) 

Tabela 35: Zgodność celów  Lokalnej Strategii Rozwoju z innymi dokumentami strategicznymi 
Cele ogólne LSR  

na lat 2016- 2023 

Wsparcie rozwoju 

gospodarczego i 

przedsiębiorczości z 

priorytetem dostępu do rynku 

pracy i samozatrudnienia  

Wzmocnienie kapitału 

społecznego i włączenie 

społeczne mieszkańców obszaru 

LGD „Razem dla Radomki”  

Obszar LGD „Razem dla Radomki” 

atrakcyjny dla mieszkańców i turystów 

Zgodność celów LSR 2016 -2023 z dokumentami szczebla krajowego 

Długookresowa Strategia 

Rozwoju Kraju Polska 

2023. Trzecia fala 

nowoczesności 

Cel 4 Wzrost wydajności i 

konkurencyjności gospodarki,  

Cel 6 Rozwój kapitału 

ludzkiego poprzez wzrost 

zatrudnienia i stworzenie 

„workfarestate” 

Cel 11 – wzrost społecznego 

kapitału rozwoju 

Cel 8 Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego zrównoważenia rozwoju 

dla rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych 

Strategia Rozwoju Kraju 

2020. 

Aktywne społeczeństwo, 

konkurencyjna 

gospodarka, sprawne 

państwo 

Cel II.2 Wzrost wydajności 

gospodarki 

Cel II.3 Zwiększenie 

innowacyjności gospodarki 

Cel I.3 Wzmocnieni warunków 

sprzyjających realizacji 

indywidualnych potrzeb i 

aktywności obywatelstwa, 

Cel II.4 Rozwój kapitału 

ludzkiego, 

Cel III.1 Integracja społeczna 

Cel III.3 Wzmocnienie mechanizmów 

terytorialnego równoważenia rozwoju 

oraz integracja przestrzenna dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania 

potencjałów regionalnych 

Zgodność celów LSR 2016 -2023 z dokumentami szczebla wojewódzkiego 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego do roku 

2030 

Innowacyjne Mazowsze 

Wzrost konkurencyjności 

regionu poprzez rozwój 

działalności gospodarczej 

oraz transfer i wykorzystanie 

nowych technologii. 

Wykorzystanie potencjału kultury 

i dziedzictwa kulturowego oraz 

walorów środowiska 

przyrodniczego 

dla rozwoju gospodarczego 

regionu i poprawy jakości życia. 

Poprawa dostępności i spójności 

Terytorialnej regionu oraz 

kształtowanie ładu przestrzennego. 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego na lata 

2014 - 2020 

Wzmacnianie 

konkurencyjności 

małych i średnich 

przedsiębiorstw (MŚP) 

 

Promowanie 

trwałego i wysokiej 

jakości zatrudnienia 

oraz wsparcie 

mobilności 

pracowników. 

Wspieranie 

włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i 

wszelką dyskryminacją. 

Inwestowanie w 

kształcenie, szkolenie 

oraz szkolenie 

zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia 

się przez całe życie. 

Wspieranie włączenia społecznego, 

walka z ubóstwem i wszelką 

dyskryminacją 

Zgodność celów LSR 2016 -2023 z dokumentami szczebla lokalnego - powiaty 

Strategia 

Zrównoważonego 

Rozwoju Powiatu 

Radomskiego do 2020 

roku 

Wzrost konkurencyjności 

gospodarki, zatrudnienia i 

przedsiębiorczości 

mieszkańców 

Rozwój usług społecznych oraz 

tworzenie społeczeństwa 

obywatelskiego i informacyjnego 

Rozwój usług społecznych oraz tworzenie 

społeczeństwa 

obywatelskiego i informacyjnego 

Strategia dla powiatu przysuskiego w opracowaniu 

Zgodność celów LSR 2016 -2023 z dokumentami szczebla lokalnego – gminy obszaru LGD 

Strategia 

Zrównoważonego 

Rozwoju 

Gminy Jedlińsk 

Na Lata 2015–2022 

Cel operacyjny: 

1.3 Aktywizacja na rynku pracy 

Cel operacyjny: 

2.1. Podniesienie poziomu 

wykształcenia, wiedzy 

Cel operacyjny: 

2.3 Działania na rzecz aktywizacji 

integracji społeczeństwa i wzrostu 

bezpieczeństwa 

 Cel operacyjny: 

1.1 Poprawa standardu infrastruktury 

technicznej wraz z ochroną środowiska 

Przyrodniczego 

Cel operacyjny: 

1.2 Poprawa infrastruktury publicznej w 

tym kulturalno-rekreacyjno-turystycznej 

Strategie pozostałych 5 gmin w opracowaniu 

Źródło: Opracowanie własne 
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XI Monitoring i ewaluacja 
Głównym celem programu „LEADER” jest aktywizacja lokalnej społeczności, tak by w jak największym 

stopniu stymulowała ona rozwój lokalny obszaru objętego LSR. Dlatego proces monitoringu i ewaluacji będzie 

uwzględniał 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) będą uczestniczyć w tych procesach. 

Podstawowym elementem pozyskania opinii od mieszkańców, a zwłaszcza od osób z grup defaworyzowanych, jest 

ankieta „tradycyjna” i osobiste spotkania w Biurze LGD lub „w terenie”. Z uwagi na szerokie zastosowanie przez 

LGD różnych narzędzi komunikacji multimedialnej (Rozdział IX Plan komunikacji) poza tradycyjnymi narzędziami 

pozyskania opinii społecznej dla szerszego grona odbiorców stosowane będą także ankiety internetowe, komunikaty 

wysyłane droga mailową, komunikaty zamieszczone na stronach internetowych LGD informujące o prowadzonych 

pracach badawczych związanych z procesem monitoringu i ewaluacji Strategii. 

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. 

Jednym z głównych celów ewaluacji jest ocena rzeczywistych i/lub spodziewanych efektów realizacji 

Strategii. Ewaluacja jest próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie: czy nasze działania przyniosły zamierzony efekty. 

Prowadzenie ewaluacji zmierza do obniżenie ryzyka popełnienia omyłki w realizacji oraz zapobieganiu jego 

negatywnym skutkom.   

Za proces monitorowania i ewaluacji działań prowadzonych przez stowarzyszenie związanych z wdrażaniem 

strategii i realizacji postawionych w niej celów odpowiadają organy statutowe LGD właściwe ze względu  na 

przyznane kompetencje: Zarząd, Rada, Komisja rewizyjna korzystające ze wsparcia organizacyjno – 

administracyjnego Biura LGD i wsparcia eksperckiego podmiotu/ów zewnętrznego. Władnym do podjęcia 

stosowanych działań zmierzających do niwelowania/eliminowania zjawisk mogących zakłócić skuteczne wdrażanie 

LSR tj. aktualizacji Strategii jest Zarząd LGD. Naprawcze działania doraźne związane z wynikami procesu 

monitorowania Strategii na bieżąco są podejmowane przez Zarząd LGD. 

Głównymi obszarami podlegającymi procesom monitorowania i ewaluacji 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). 

Monitoring strategii prowadzony jest na bieżąco. Wnioski formalne z okresowych analiz przedstawiane nie 

częściej niż 1 na kwartał.  

Wyniki ewaluacji mają odpowiedzieć na pytanie w jakim stopniu strategia rozwiązuje realne problemy 

obszaru i jego społeczności. Ewaluacja ma koncentrować się na realizacji poszczególnych elementów Strategii, przy 

czym kryteriami oceny zapisów strategii są: realizacja celów i przedsięwzięć, rozwiązywanie problemów 

zdefiniowanych w SWOT, a w stosunku do których LGD zobowiązała się do podjęcia działań zaradczych (patrz 

tabela). 

Ewaluacja działań wynikających ze Strategii będzie się opierała na trzech rodzajach ocen: 

- ex ante (ocena przed realizacją) – przed wdrażania niniejszej Strategii z roku 2015, 

- ex tempore (ocena w trakcie realizacji) – do przeprowadzenia dwukrotnie w rok 2018 i 2021, 

- ex post (ocena po realizacji działań) – do przeprowadzenie najwcześniej w roku 2023. 

Inicjatywa przeprowadzenia ewaluacji spoczywa na Komisji rewizyjnej. Raporty przedstawione są wg harmonogramu 

podanego powyżej. 

Szczegółowe opracowanie procesu monitoringu i ewaluacji  przedstawione zostało w Załączniku nr  2 – 

do Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki” 
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XII Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
Zgodnie z art. 57 pkt 2 i art. 58 pkt 2 w związku z art. 48 ust 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko, wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz do Państwowego 

Wojewódzkiego  Inspektora Sanitarnego o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pod nazwą „Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2016- 2023 dla 

obszaru „Razem dla Radomki” Lokalnej Grupy Działania” obejmującej teren gmin: Jedlińsk, Przysuch, Przytyk, 

Wolanów, Wieniawa, Zakrzew. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska pismem z dnia 25.11.2015r. nr WOOŚ.-I.410.832.2015.ARM 

uzgodnił odstąpienie do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w 

dokumentu.  

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny pismem z dnia 16.12.2015 r. nr ZNS.9022.1.00366.2015.MK. 

uznał za zasadne odstąpienie od przeprowadzenia  strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu w/w 

dokumentu.  

Przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę, iż: 

 Lokalna Strategia Rozwoju stanowi instrument finansowy realizacji założeń Strategii Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do roku 2030 poprzez wykorzystanie środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 

lata 2014 – 2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 -

2020 

 Zakres zaplanowanych w ramach Strategii działań nie będzie wykraczać poza ramy Strategii Rozwoju 

Regionalnego Województwa Mazowieckiego i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego na lata 2014 – 2020., czyli dokumentów które zostały poddane strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko 

Zdaniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie nie jest konieczne przeprowadzenie odrębnej 

procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnej Strategii Rozwoju.  

Biorąc pod uwagę w/w uzgodnienia oraz uwarunkowania określone w art. 49 w/w ustawy Zarząd LGD 

„Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla w/w dokumentu.  

Informacja o odstąpieniu od przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została 

podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Stowarzyszenia 

www.razemdlaradomki.pl. 
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Załącznik nr 1  
do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2016 – 2023 

 

PROCEDURA AKTUALIZACJI LSR 

Procedura aktualizacji LSR jest ściśle powiązana z wynikami prowadzonego monitoringu i okresowej 

ewaluacji wdrażania Strategii. Zarówno procedurę monitoringu jaki i ewaluacji kończy przygotowanie raportu 

podsumowującego wyniki przeprowadzonego badania, wskazującego obszary problemowe wymagające interwencji 

oraz zawierającego wnioski i zalecenia odnośnie realizacji LSR. Szczegółowe opracowanie procesu monitoringu i 

ewaluacji  zostało opisanego w Załączniku nr  2 – do Lokalnej Strategii Rozwoju „Razem dla Radomki”  
Zgodnie z §20 ust. 2 pkt. g Statutu stowarzyszenia o nazwie „Razem dla Radomki” Lokalna Grupa Działania 

Zarząd LGD jest jedynym uprawnionym organem do przyjęcia zmian, czyli aktualizacji Strategii. Potrzebę 

aktualizacji dokumentu mogą zgłaszać: 

- z uwagi na partycypacyjny charakter LSR procedura aktualizacji jest wdrażana, gdy to opinia społeczna 

mieszkańców obszaru LGD zawarta w okresowo prowadzonych badaniach monitorujących/ewaluacyjnych wskaże 

konieczność modyfikacji Strategii. Proces wdrażania i aktualizacji odbywa się z jak najszerszym udziałem partnerów 

LGD i wszystkich mieszkańców obszaru, reprezentantów wszystkich sektorów; 

- z uwagi na doświadczenie w realizacji zapisów LSR oraz analiza otoczenia prawnego związanego z 

funkcjonowaniem LGD opinię taką mogą sformułować sami członkowie LGD, członkowie organów stowarzyszenia 

kierujący się własnymi doświadczeniami we wdrażaniu LSR. Opinia ta może zostać zawarta w raportach lub też na 

bieżąco kierowana do Zarządu LGD za pośrednictwem Biura LGD.  

- z  uwagi na dynamikę procesów społeczno – gospodarczych i warunków tworzących otoczenie działania 

LGD Zarząd może podjąć decyzję o zleceniu eksperckiej analizy związanej z koniecznością aktualizacji dokumentów 

Stowarzyszenia w związku z nagłymi zmianami mogącymi mieć wpływ na realizację LSR. Przesłanką ku temu mogą 

być: zmiana przepisów prawa, zakłócenie przepływów środków finansowych na wdrażanie LSR i działania LGD, 

zalecenia pokontrolne instytucji nadzorujących LGD lub inne uprawniane do kontroli instytucje krajowe i unijne.  

Wszystkie działania LGD dotyczące aktualizacji LSR są jawne i poddawane procesowi partycypacji także na 

etapie opracowywania zakresu zmian. Na stronie internatowej stowarzyszenia zamieszcza się informację o 

prowadzonych pracach zmierzających do zmiany LSR. Na tej samej stronie zamieszcza się informacje o zakresie 

planowanych zmian z zaproszeniem do konsultacji i zgłaszania uwag zarówno przez mieszkańców, jak i członków 

LGD, członków organów statutowych stowarzyszenia. Po analizie przesłanych na adres Biura LGD uwag związanych 

z dokumentem poddanym konsultacji, Zarząd podejmie decyzje o ostatecznym brzmieniu zmienianych zapisów.  

Przyjęte uchwałą przez Zarząd zmiany Strategii są rekomendowane Walnemu Zebraniu Członków 

Stowarzyszenia, którego kompetencją jest opiniowanie projektu LSR jako kierunku działania LGD  (§18 ust. 4 pkt. k 

Statutu). 

Aktualizacji LSR nie dokonuje się częściej niż  raz w roku, chyba że zajdą szczególne okoliczności przyjęcia 

zmian w zapisach Strategii. 

Schemat procesu aktualizacji LSR 

 

Zbieranie              Analiza             Wnioski            Planowanie            Przyjęcie          Wdrożenie  

danych                   danych                                       zmiany                  zmian                   zmian 
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Załącznik nr 2  
do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2016 – 2023 

PROCEDURY DOKONYWANIA EWALUACJI I MONITORINGU 

Tabela 1: Elementy podlegające procedurze monitorowania funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania  
Zakres badania Podmiot wykonujący 

badanie 

Źródło informacji  Częstotliwość badania Ocena 

Pracownicy Biura LGD, 

Biuro LGD, działalność 
LGD 

Biuro LGD (ocena własna) Badania ankietowe, opinie i wnioski beneficjentów, rozmowy z 

mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z wnioskodawcami, 
ankiety badające efektywność udzielanego doradztwa, opinia 

Kierownika i członków stowarzyszenia 

Raz na kwartał Ocena poprawności i działalności prowadzonej przez stowarzyszenie, 

określająca skuteczność realizowanych zadań w odniesieniu do założeń 
LSR 

Rada LGD Zarząd LGD Sprawozdanie roczne Rady LGD z działalności 
Opinie mieszkańców, Wnioskodawców  

Raz w roku za rok 
poprzedni 

Informacje 

przekazywane do Biura 
LGD 

Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków członków Rady, 
obecność na posiedzeniach, przestrzeganie Regulaminu Rady, Statutu, 

wykonalność budżetu dz. 19.2 

Skuteczność wdrażania LSR zgodnie z oczekiwaniami społeczności 
lokalnej 

Zarząd LGD  Walne Zebranie Członków 

Komisja rewizyjna 

Sprawozdania roczne z działalności merytorycznej i finansowej  

Opinie mieszkańców, Wnioskodawców 

Raz w roku za rok 

poprzedni 
Informacje 

przekazywane do Biura 

LGD 

Realizacja  działań zgodnie z założeniami LSR dz. 19.3, 19,4, budżet 

LGD, wykonalność budżetu LSR 
Obecność na posiedzeniach, skuteczność w podejmowaniu decyzji 

kluczowych dla LGD 

Komisja rewizyjna Walne Zebranie Członków Sprawozdania roczne z działalności merytorycznej i finansowej  
 

Raz w roku za rok 
poprzedni 

 

Wykonalność budżetu LGD dz. 19.3,19.4 
Obecność na posiedzeniach, skuteczność w podejmowaniu decyzji 

kluczowych dla LGD 

Walne Zebranie 
Członków  

Walne Zebranie 
Członków/ekspert zewnętrzny 

Protokoły z posiedzeń. Raz w roku za rok 
poprzedni 

Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków członków LGD, 
obecność na posiedzeniach, przestrzeganie Regulaminu WZC, Statutu.. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 2: Elementy podlegające procedurze monitorowania LSR 
Zakres badania Podmiot wykonujący 

badanie 

Źródło informacji  Częstotliwość badania Ocena 

Harmonogram naborów Biuro LGD  

(ocena własna) 

Dane z przeprowadzonych konkursów  Na bieżąco Zgodność ilości i terminów przeprowadzonych konkursów 

Budżet LSR  

dz. 19 2, dz. 19.3 

Biuro LGD  

(ocena własna) 

Dane z przeprowadzonych konkursów 

Dane dot. zrealizowanych projektów współpracy 

Na bieżąco Wykonacie budżetu LSR  

Wskaźniki relacji LSR  Biuro LGD  

(ocena własna) 

Dane z przeprowadzonych konkursów, zawartych umów, rozliczonych 

projektów 

Na bieżąco Realizacja wskaźników LSR  
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Pracownicy Biura LGD, Biuro 

LGD, działalność LGD 

Zarząd LGD Opinia Kierownika Biura LGD 

 

 
Opinie od wnioskodawców i mieszkańców, korzystających z usług Biura LGD, 

INGO, WIP  (doradztwo, szkolenia, konferencje, działania aktywizujące społ.), 

ankiety efektywności  
 

Opinia Komisji rewizyjnej  

Raz na kwartał 

 

 
Raz w roku 

 

Po skorzystaniu z usług 
Biura LGD 

 

Raz w roku 

Rzetelne i terminowe wypełnianie obowiązków wynikających z 

umów i zadań LSR 

Jakość świadczonych usług, sprawność przeprowadzenie 
procedur naboru 

 

Jakość realizowanych inicjatyw/wykonalność planu komunikacji 
Realizacja  LSR , budżetu LSR 

Zainteresowanie główną stroną 

internetową LGD: 

www.razemdlaradomki.pl 

Biuro LGD  

(ocena własna) 

Licznik odwiedzin strony internetowej, dane od administratora strony 

internetowej 

Na bieżąco Skuteczność przekazywania/uzyskiwania informacji na temat 

działalności LG 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 3: Elementy podlegające procedurze ewaluacji 
Zakres badania Podmiot wykonujący 

badanie 

Źródło informacji  Częstotliwość badania Ocena 

Pracownicy Biura LGD, Biuro 

LGD, działalność LGD 

Biuro LGD  

(ocena własna) 

Badania ankietowe, opinie i wnioski beneficjentów, rozmowy z 

mieszkańcami na otwartych spotkaniach, wywiady z 
wnioskodawcami, opinia dyrektora i członków stowarzyszenia 

Ocena przed XII 2018 i 

XII 2020 
Ostatnia wykonywana 

najpóźniej XII 2023 roku  

 

Ocena poprawności i działalności prowadzonej przez 

stowarzyszenie, określająca skuteczność realizowanych 
zadań w odniesieniu do założeń LSR 

Skuteczność promocji i 
aktywizacji społeczności 

lokalnej/badanie Planu 

komunikacji 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane zastane w Biurze LGD 
Opinie mieszkańców, osób spoza obszaru związanych zawodowo, 

prywatnie z obszarem LGD 

Opinie Wnioskodawców 
 

Ocena przed XII 2018 i 
XII 2020 

Ostatnia wykonywana 

najpóźniej XII 2023 roku  
 

Prawidłowość realizacji planu 
Skuteczność zastosowaniach narzędzi/metod komunikacji 

Realizacja celów LSR – 

stopień realizacji wskaźników 

Biuro LGD/ekspert 

zewnętrzny 

Ankiety beneficjentów,  

Sprawozdania beneficjentów 
Opinie pracowników Biura LGD, opinie członków Rady 

Ocena przed XII 2018 i 

XII 2020 
Ostatnia wykonywana 

najpóźniej XII 2023 roku  

 

Celowość i  trafności założeń realizowanych w ramach 

LSR.  
Określenie stopnia realizacji poszczególnych celów. 

Harmonogram rzeczowo-
finansowy LSR  

(wdrażanie LSR) 

Biuro LGD  
(ocena własna) 

Dane zastane w Biurze LGD 
 

Raz na rok.  
Ostatnia wykonywana 

najpóźniej XII 2023 roku  
 

Zgodność ogłaszanych i realizowanych projektów z 
Harmonogramem  

Budżet LSR (funkcjonowanie 

LGD) 

Biuro LGD  

Komisja Rewizyjna 

Dane zastane w Biurze LGD 

 

Raz na kwartał 

Ostatnia wykonywana 

najpóźniej XII 2023 roku  

Zgodności i wysokości wydatkowania środków 

finansowych z przyznanego budżetu na poszczególne 

zadania    

Źródło: Opracowanie własne 
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Odpowiedzialność za przygotowanie  

Wyniki ewaluacji zawarte będą w raportach sporządzanych przez Komisję Rewizyjną. Raporty przyjmuje 

Walne Zebranie Członków. Raporty dotyczące poszczególnych elementów podlegających ewaluacji będą 

przedkładane Zarządowi oraz  Walnemu Zebraniu Członków, a także podawane do publicznej wiadomości m.in. za 

pośrednictwem strony internetowej LGD. Raporty ewaluacyjne powinny zawierać w szczególności elementy takie jak:  

1. Krótkie podsumowanie z zaznaczeniem zastosowanych kryteriów oceny: skuteczność, efektywność, użyteczność, 

trafność i trwałość. 

2. Cele  

3. Metodologię  

4. Charakterystykę obszaru objętego działalnością LGD i charakterystykę LGD  

5. Funkcjonowanie LGD, ocena sprawności i efektywności działania LGD a w tym analizę Walnego Zebrania 

Członków, funkcjonowania Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady, Biura LGD, jakości i skuteczności doradztwa, 

analizę działań informacyjnych i promocyjnych oraz nabywania umiejętności i aktywizacji mieszkańców obszaru. 

6. Wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju LGD, a w tym: ocenę diagnozy i analizy SWOT obszaru, realizację 

celów, przedsięwzięć i wskaźników oraz projektów współpracy, analizę przebiegu konkursów, ocenę procedur 

wyboru operacji i realizacji budżetu.  

7. Studia przypadku na przykładzie wybranych  operacji innowacyjnych, skierowanych do grup defaworyzowanych  

i operacji szczególnie zasługujących na upowszechnienie, projektów współpracy. 

8. Wnioski i rekomendacje dotyczących zmian w sposobie funkcjonowania LGD, mające zapewnić wyższą 

efektywność działania LGD oraz lepsze osiągnięcie celów zakładanych w LSR, ewentualne zalecenia aktualizacji 

LSR jeśli zachodzi taka konieczność. 

 

 

 

 

 



 
 

59 

 

Załącznik nr 3  
do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2016 – 2023 

PLAN DZIAŁANIA WSKAZUJĄCY HARMONOGRAM OSIĄGANIA POSZCZEGÓLNYCH WSKAŹNIKÓW  

CEL OGÓLNY 1 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 

RAZEM 

2016-2023   

P
R

O
G

R
A

M
 

P
o

d
d

zi
a
ła

n
ie

/z
a

k
re

s 

p
r
o
g

ra
m

u
 

Nazwa wskaźnika 

W
a

r
to

ść
 z

 

je
d

n
o

st
k

ą
 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

z
a
c
ji

 

w
sk

a
ź
n

ik
a

 

n
a

ra
st

a
ją

co
 

Planowanie 

wsparcia w 

(EURO) 

W
a

r
to

ść
 z

 

je
d

n
o

st
k

ą
 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

z
a
c
ji

 

w
sk

a
ź
n

ik
a

 

n
a

ra
st

a
ją

co
 

Planowanie 

wsparcia w  

(EURO) 

W
a

r
to

ść
 z

 

je
d

n
o

st
k

ą
 

m
ia

ry
 

%
 r

ea
li

z
a
c
ji

 

w
sk

a
ź
n

ik
a

 

n
a

ra
st

a
ją

co
 

Planowanie 

wsparcia w 

(EURO) 

Razem 

wartość 

wskaźnik

ów 

Razem 

planowanie 

wsparcie w 

(EURO) 

Cel szczegółowy 1.1 PROW 

Przedsięwzięcie1.1.
1 Nowi 

przedsiębiorcy na 

obszarze LGD 
„Razem dla 

Radomki” 

liczba operacji 

polegających na 

utworzeniu nowego 
podmiotu 

gospodarczego/ w 

tym dla osób w 
wieku 50+ 

 

  16 szt. 30,19 153 823,49  

 

19 

szt. 66,08 

 

251 526,71     19 100 225 000,00    54szt. 630 350,20 

 

 
 

 

PROW Realizacja 
LSR 

Przedsięwzięcie 

1.1.2   Silny sektor 

mikro i małych 

firm na obszarze 

LGD „Razem dla 

Radomki” 

liczba operacji 

polegających na 

rozwoju 

istniejącego 

przedsiębiorstwa  8 szt. 30,77 269 638,20       

 

 

 

10 

szt. 69,23 

  

479 199,91 8 100 257 585,62 26 szt. 1 006 423,73 

 

 

 

PROW Realizacja 

LSR 

Razem cel szczegółowy 1   423 461,69   730 726,62   482 585,62   1 636 773,93     

Cel szczegółowy 1.2 PROW 

Przedsięwzięcie 

1.2.1   

Komercjalizacja i 
promocja 

produktów 

lokalnych oraz 
wsparcie 

przetwórstwa 

lokalnego 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 

współpracy w tym 

współpracy 

międzynarodowej 0 0 0,00    0 0 0,00 

1 

projekt 100 45 816,25    1 projekt 45 816,25 

 

 

 

PROW 

 
projekt 

współpracy 

 

Razem cel szczegółowy 2   0.00      0,00   45 816,25      45 816,25   
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Razem cel ogólny 1   423 461,69   
 

730 726,62   528 401,87   1 682 590,18   

Razem planowane przedsięwzięcie dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% 

budżetu 
działania   

realizacj

a LSR   

  1 682 590,18 53,29 

CEL OGÓLNY 2 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 
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Planowanie 

wsparcia w 

(EURO) 

Razem 

wartość 

wskaźnik

ów 

Razem 

planowanie 

wsparcie w 

(EURO) 

Cel szczegółowy 2.1  PROW 

Przedsięwzięcie 
2.1.1  Inicjatywy 

lokalne na rzecz 

osób z grup 

defaworyzowanych 

liczba inicjatyw 
skierowanych do 

grup de 

faworyzowanych 6 szt. 100 10 917,59     0 szt. 100 0,00    0 100 0,00    6 szt. 10 917,59     
PROW 

 

Realizacja 

LSR 
 

Razem    10 917,59   0,00      0,00      10 917,59         

Cel szczegółowy 2.2 PROW 

Przedsięwzięcie 

2.2.1   Aktywna 
społeczność 

wykorzystująca 

lokalne zasoby 

liczba nowych 
inicjatyw 

wykorzystujących 

lokalne zasoby  22 szt. 37,93 78 684,58 

30 

szt. 89,65 

 

68 609,06 

 6 szt. 100 6000,00    58 szt. 

 

 

 

 

153 293,64 

 PROW 

Realizacja 

LSR 

Przedsięwzięcie 
2.2.2   Aktywna i 

przedsiębiorcza 

społeczność wiejska 

liczba 
zrealizowanych 

projektów 

współpracy w tym 
projektów 

współpracy 

międzynarodowej  0 0 0,00    

1 

proje

kt 50 22 320 

1 

projekt 100 74 363,75     

2 

projekty 96 683,75 PROW 

Projekt 

współpracy 
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Razem    78 684,58     90929,06   80 363,75      249 977,39   

Razem cel ogólny 2   89 602,17   90 929,06   80 363,75      260 894,98   

Razem planowane przedsięwzięcie dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu działania 
  

realizacji LSR 

  

  0 0 

CEL OGÓLNY 3 

Lata 2016-2018 2019-2021 2022-2023 
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2016-2023   
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Planowanie 

wsparcia w 

EURO) 

Razem 

wartość 

wskaźnik

ów 

Razem 

planowanie 

wsparcie w 

EURO) 

Cel szczegółowy 3.1 PROW 

Przedsięwzięcie 3.1.1  
Promocja 

dziedzictwa 

kulturowego i 
turystyki obszaru 

LGD 

liczba 

zrealizowanych 

projektów 
współpracy  0 0 0,00    

1 

proje

kt 50 50 000,00 

1 

projekt 100 115 000,00    

2 

projekty 165 000,00 PROW 
Projekt 
współpracy 

Przedsięwzięcie 3.1.2  
Inwestycje w 

ogólnodostępną i 

niekomercyjną 
infrastrukturę 

turystyczną i  

rekreacyjną 

liczba 

wybudowanych, 
zmodernizowany

ch lub 

wyposażanych 
obiektów 

turystycznych 

lub 
rekreacyjnych 12 szt. 63,16 

 

 

 

643 990,15 1 szt. 68,42 

 

 

 

58 473,63 6 szt. 100 

 

294 526,47 19 szt. 996 990,25 PROW 
Realizacja 
LSR 

Razem cel szczegółowy 1   643 990,15   108 473,63   409 526,47   1 161 990,25     

Cel szczegółowy 3.2 PROW 

Przedsięwzięcie 3.2.1    

Inwestycje w 
ogólnodostępną i 

niekomercyjną 

infrastrukturę 
kulturalną 

Liczba nowych 

lub 

zmodernizowany
ch lub 

wyposażonych 

obiektów 
infrastruktury 

kulturowej 4 szt.  

 

57,14 134 252,73 1 14,48 29 027,88 2 100 113 743,98  

 

7 277 024,59 PROW 

Realizacja 

LSR 
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Razem cel szczegółowy 2   134 252,73   29 027,88   113 743,98      277 024,59   

Razem cel ogólny 3   778 242,88   137 501,51   523 270,45   1 439 014,84      

Razem LSR   1 291 306,74    959 157,19    1 132 036,07   

 

3 382500,00   
 

Razem planowane przedsięwzięcie dedykowane tworzeniu i utrzymaniu miejsc pracy w ramach poddziałania Realizacja LSR PROW 

% budżetu działania 

  

realizacji LSR 

  

  1 636 773,93 53,29 
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Załącznik nr 4 
do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2016 – 2023 

 

BUDŻET LSR 

Tabela 1: Budżet LSR na lata 2016 - 2023 

Zakres wsparcia 

  Wsparcie finansowe 

(PLN/EURO) 

  

PROW 

RPO 

Razem EFSI EFS EFRR 

Realizacja LSR (art. 35 ust. 1 lit. b rozporządzenia nr 

1303/2013) 

12 300 000,00 zł 

3 075 000,00 

euro       

 

0,00 

 

0,00 

12 300 000,00 zł 

3 075 000,00 

euro       

Współpraca (art. 35 ust. 1 lit. c rozporządzenia nr 

1303/2013)  

1 230 000,00 zł 

307 500,00 euro       

0,00 0,00 1 230 000,00 zł 

307 500,00 euro       

Koszty bieżące (art. 35 ust. 1 lit. d rozporządzenia nr 

1303/2013)  

1 965 800,00 zł 

491 450,00  euro       

0,00 0,00 1 965 800,00 zł 

491 450,00  euro       

Aktywizacja (art. 35 ust. 1 lit. e rozporządzenia nr 

1303/2013) 

189 000,00 zł 

47 250,00 euro       

0,00 0,00 189 000,00 zł 

47 250,00  euro       

Razem 

15 684800,00 zł  

3 921 200,00 

euro  

 

0,00 0,00 15 684 800,00 zł  

3 921 200,00 

euro  

 

 

Tabela 2: Plan finansowy w zakresie poddziałania 19.2 PROW 2014-2020 

  Wkład EFRROW Budżet państwa 

Wkład własny 

będący wkładem 

krajowym środków 

publicznych RAZEM 

Beneficjenci inni 

niż jednostki 

sektora finansów 

publicznych  1 148 684,14 656 571,47    1 805 255,61 

Beneficjenci będący 

jednostkami 

sektora finansów 

publicznych 807 938,36   461 806,03 

 

1 269 744,39 

Razem 1 956 622,50 euro 656 571,47 euro 461 806,03euro 

 

3 075 000,00 euro 
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Załącznik nr 5 
do Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” na lata 2016 – 2023 

 

PLAN KOMUNIKACJI 

1. Grupy odbiorców i cele działań komunikacyjnych. 

Opis działań związanych z konstruowaniem Planu Komunikacji rozpoczniemy od zdefiniowania naszego 

zagadnienia. Etymologia terminu komunikowanie wskazuje nam na pochodzenie tego pojęcia od łacińskiego słowa 

communico, communicare, co oznacza uczynić wspólnym, połączyć, udzielić komuś wiadomości, naradzać się i 

rzeczownika communio, oznaczającego wspólność, poczucie łączności. Do XVI wieku pojęcie to oznaczało, 

uczestnictwo, dzielenie się a w XVI w. nadano temu terminowi drugie znaczenie – (transmisja, przekaz) co wiązało się z 

rozwojem poczty i dróg. W naszym przypadku proces komunikacji będziemy rozpatrywać jako proces marketingowy-

informacyjny
3
 polegający na przekazywaniu informacji innym podmiotom, wymagającym występowania sześciu 

elementów: źródła, komunikatu, kanału komunikacji, odbiorcy oraz procesu kodowania i dekodowania. Źródło informacji 

stanowi podmiot który ma do przekazania informację, komunikatem będzie informacja wychodząca ze źródła, która 

będzie przekazywana przez kanały komunikacje. Odbiorcą będzie osoba do której dotrze komunikat, który stanie się 

również nadawcą komunikatu zwrotnego.  

Działania związane z wytyczeniem Planu Komunikacji rozpoczniemy od zdefiniowania celów oraz grup odbiorców 

naszych działań, dążąc do tego - aby nasze procesy komunikacyjne oraz podejmowane przez LGD środki przekazu 

uwzględniały różnorodne rozwiązania, będące nie tylko innowacyjne, ale i atrakcyjne dla odbiorców. Dostosowane 

zostały one do poszczególnych adresatów, a złożoność wykorzystywanych środków przekazu pozwoli nam na skuteczne 

dotarcie do nich. W tym procesie bazujemy na doświadczeniu i analizie realizacji kreowania komunikatów przez LGD  w 

okresie wdrażania PROW na lata 2007-2013. Dokonaliśmy wprowadzenia nowych narzędzi, dokonaliśmy zmian i 

aktualizacji dotychczas posiadanych– uwzględniając przeprowadzoną przez nas Analizę Procesu Komunikacji – 

otrzymaną na podstawie przeprowadzonych Ankiet Informacyjnych , spotkań konsultacyjnych, posiedzeń grup 

eksperckich. W wytyczeniu naszego Planu Komunikacji uwzględniliśmy aktualne, jak i przyszłe trendy związane z 

wyborem narzędzi - przekaźników informacji. Społeczność lokalna za najwłaściwszą formę komunikacji wskazała 

bezpośrednie spotkania (szkolenia, doradztwo) oraz media internetowe (strony www). Szczególną uwagę musimy skupić 

na umiejętnym wyborze przekaźników informacji, gdyż dla np. grup de faworyzowanych uwzględniać będziemy 

standardowe kanały (spotkania, doradztwo), podczas gdy młodsi mieszkańcy wskazują na szerszą potrzebę 

wykorzystywania kanałów internetowych. Dlatego przy przygotowaniu Planu Komunikacji uwzględniliśmy 

oddziaływanie na wszystkie grupy docelowych odbiorców.  

Dzięki realizacji Planu Komunikacji, który jasno określa cele i zasady prowadzenia działań informacyjno-

promocyjnych, wskazuje grupy docelowe oraz wyznacza podział zadań między poszczególne instytucje, możliwe będzie 

zachowanie spójności i komplementarności podejmowanych działań, a tym samym osiągnięcie wyższego poziom wiedzy 

i świadomości lokalnych społeczności w proces kształtowania , udziału  i realizacji w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 

2016-2023.  

 

Adresaci działań komunikacyjnych: 
**Mieszkańcy terenu obszaru LGD -ogół społeczności lokalnej – kobiety i mężczyźni, zarówno osoby pełnoletnie 

i niepełnoletnie które możemy podzielić na następujące grupy 

- rolnicy i przedsiębiorcy, osoby fizyczne (potencjalni beneficjenci działań PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju 

przedsiębiorczości, podejmowania działań związanych z realizacją projektów grantowych,  promocją producentów 

i innych inicjatyw zmierzających do budowy silnych przedsiębiorców w ramach komponentów LGD oraz w ramach 

Wiejskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, instytucji otoczenia biznesu).  

- lokalni liderzy środowisk wiejskich (grupy osób aktywizujących społeczeństwa lokalne, inicjatorzy działań na rzecz 

swoich miejscowości, przedstawiciele grup nieformalnych oraz organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, rad 

sołeckich etc. – będących potencjalnymi beneficjentami działań PROW 2014-2020, odbiorcy działań zmierzających do 

aktywizacji obszarów wiejskich, prowadzonych w ramach powołanego dla organizacji pozarządowych Inkubatora NGO 

LGD „Razem dla Radomki” , organizatorzy i uczestnicy inicjatyw i wydarzeń kulturalnych org. przez LGD). 

                                                           
3
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- osoby fizyczne – mieszkańcy obszaru gmin LGD (potencjalni beneficjenci działań PROW 2014-2020, osoby 

uczestniczące w działaniach z zakresu aktywizacji, oraz pozostałych inicjatywach organizowanych przez LGD (w tym 

zarówno osoby dorosłe, seniorzy, osoby pełnoletnie, oraz dzieci i młodzież – uczestniczące w wydarzeniach 

artystycznych, w wydarzeniach szkoleniowych, w spotkaniach informacyjnych, osoby korzystające z narzędzi 

promocyjnych – publikacji i komunikatów internetowych, konsultacji etc.), zarówno kobiety i mężczyźni, osoby 

pełnoletnie i osoby niepełnoletnie, uczestniczące w zakresie działań edukacyjno-szkoleniowych realizowanych w ramach 

działań grantowych czy działań związanych z aktywizacją. 

-grupy osób defaworyzowanych – na podstawie przeprowadzonych ankiet, możemy wskazać że grupy te stanowić będą 

osoby które ukończyły 50 rok życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni),osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo a także 

osoby niepełnosprawne. Przeprowadzone zostaną dla nich działania aktywizacyjne, szkoleniowe a także związane 

z rozwojem potencjału i przedsiębiorczości.  

**osoby mieszkające poza obszarem LGD – w tym turyści, mieszkańcy innych województw, gmin – do których 

kierowane będą komunikaty związane z uzyskaniem informacji dotyczących obszaru LGD (w tym promocji turystyki, 

historii i dziedzictwa kulinarnego, przedsiębiorczości, dobrych praktyk, działań podejmowanych przez LGD w zakresie 

promocji obszaru LSR. Będą to osoby, które chcą odwiedzać obszar LSR a także korzystać z przygotowywanych źródeł 

wiedzy, publikacji, narzędzi internetowych i aplikacji na smartfony umożliwiających im poznanie obszaru LGD.  

**instytucje publiczne, instytucje samorządowe, org. kościelne, jednostki kultury, jednostki oświatowe - potencjalni 

beneficjenci działań PROW 2014-2020 w zakresie Odnowa i Rozwój Wsi, projektów grantowych, a także instytucje 

uczestniczące w inicjatywach związanych z aktywizacją społeczności lokalnych, promocją historii, dziedzictwa, kultury, 

przedsiębiorczości w zakresie działań podejmowanych przez LGD) 

**organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe, zespoły ludowe –

organizacje pozarządowe działające z terenu LGD a także organizacje działające na rzecz obszaru gmin LGD - 

potencjalni beneficjenci działań PROW 2014-2020 w zakresie projektów grantowych,  czy zadań aktywizujących LGD, 

w ramach Inkubatora NGO,  działań dążących do rozwoju społ. lokalnego przez organizacje pozarządowe; uczestnicy 

szkoleń. 

**media – przedstawiciele mediów (media internetowe, gazety, radio, telewizja) którzy przekazują informacje 

na temat działań realizowanych przez LGD w ramach LSR, wykazują dobre praktyki, beneficjentów projektu, 

wykazując pozytywne zmiany w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. Do prasy kierowane będą komunikaty 

przez LGD w formie kontaktu mailowego, telefonicznego. 

 
 

2. Sposób komunikacji. Narzędzia i środki przekazu komunikacji: 
Rys. 1. Ścieżka konstruowania komunikatów dwustronnych 
(Przedstawienie procesu nadania komunikatu, w którym nadawca kieruje go do odbiorcy. Następnie komunikat przetwarzany przez odbiorcę, zostaje poddany analizie i 
przetworzony jako zwrotna informacja, przekazana do nadawcy, czyniąc odbiorcę nadawcą komunikatu zwrotnego.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Po przedstawieniu charakterystyki celów Planu Komunikacji oraz wskazania grup docelowych, prezentujemy działania i 

narzędzia komunikacji, które pozwolą nam na osiągnięcie zamierzonych celów procesu wdrażania LSR. W tym celu LGD 

„Razem dla Radomki” zamierza wykorzystać szeroki wachlarz środków przekazu, uwzględniając zarówno narzędzia 

używane bezpośrednio podczas spotkań, czy też komunikaty przekazywane za pomocą nośników informacyjno-

promocyjnych. Realizowany proces cechować będzie się innowacyjnością co będzie gwarantować sukcesywną realizację 

w/w procesu.  

Doświadczenia z okresu wdrażania PROW2007-2013 pokazały nam, że język informowania o działania PROW, 

wdrażania LSR nie zawsze jest łatwy w odbiorze i musi zostać wskazany pod kątem konkretnej grupy odbiorców. 

NADAWCA 

LGD 

OBIORCA 

BENEFICJENCI DZIAŁAŃ 
LSR/PRZEDSTAWICIELE 

SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ 

 

NADAWCA 
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Dlatego jednym z podstawowych założeń jest uproszczenie języka, którym są komunikowane kluczowe pojęcia i 

informacje, a także dobór odpowiednich narzędzi komunikatów, których charakterystykę przedstawimy w niniejszym 

podrozdziale.  

 

Do najważniejszych narzędzi w zakresie komunikacji wyróżnimy: materiały informacyjno-promocyjne, kontakty 

bezpośrednie i kontakty z mediami.  

  

Kontakt bezpośredni:  

-      Spotkania informacyjne (organizowanie spotkań informacyjnych adresowanych do wskazanych przez nas 

wszystkich grup docelowych, podczas których przedstawiane będą informacje na temat LSR na lata 2014-2020);  

-       Szkolenia, warsztaty, konferencje (organizowanie szkoleń i warsztatów w zakresie informowania o LSR, RKLS, 

procedurach konkursowych, organizacja warsztatów przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i przygotowania 

wniosku o płatność oraz poświęconej innej tematyce istotnej dla obszaru LSR. Podczas wydarzeń organizowane będą 

konferencje związane z promocją i rozwojem obszarów wiejskich zgodnych z zapisami LSR. Działania te będą mieć też 

na celu dążenie do aktywizacji społeczności lokalnej, skierowane będą w dużym stopniu do grup określonych przez nas 

jako defaworyzowane) 

-       Doradztwo, Konsultacje, Spotkania indywidualne, Badania satysfakcji z działalności Biura LGD - (Biuro LGD 

dzięki wykwalifikowanemu personelowi świadczyć będzie usługi doradcze, w zakresie przekazywania informacji o 

działaniach PROW2014-2020, realizacji LSR. Doradztwo świadczone będzie nieodpłatnie, dodatkowo informacje będą 

udzielane mailowo, telefonicznie. Prowadzone będą badanie satysfakcji z usług doradczych, konsultacyjnych 

prowadzonych biuro LGD)  

-     Punkt informacyjny - (LGD posiada przygotowane stoisko informacyjne, które wystawiane jest na najważniejszych 

wydarzeniach kulturalno-społecznych podczas których osobom zainteresowanym w sposób osobowy udziela się 

informacji i doradztwa).  

-     Inkubator NGO - (jednym z ważniejszych działań realizowanych w ramach LSR będzie budowa silnego 

społeczeństwa, rozwój społeczności lokalnych, organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych. W tym celu będą 

kontynuowane działania podjęte w okresie programowania 2007-2013 związane z powstaniem inkubatora NGO –„ciała” 

doradczego przygotowanego dla aktywnych liderów środowisk, wiejskich, kół gospodyń wiejskich, grup nieformalnych, 

organizacji pozarządowych, klubów sportowych oraz innych zainteresowanych podmiotów. Jego celem jest rozwój org. 

pozarządowych, wsparcie grup nieformalnych, doradztwo, pomoc w aplikowaniu o środki zewnętrzne, pomoc w 

bieżącym funkcjonowaniu, organizacja szkoleń) 

-     Wiejski Inkubator Przedsiębiorczości - (Jego celem jest wzmocnienie otoczenia biznesu i ułatwienie firmom z 

terenów wiejskich dostępu do profesjonalnych usług około biznesowych. Prowadzenie kampanii informacyjnej nt. działań 

aktywizacyjnych skierowanych do przedsiębiorców, rolników,  grup producenckich, promocja turystyki kulinarnej)  

(Wszystkie przedstawione powyżej działania i narzędzia procesu komunikacji bezpośredniej pomogą nam w osiągnięciu 

zamierzonych i przedstawionych celów operacji)  

 

Kontakt informacyjno-promocyjny: 

-       Plakat, ulotka, folder, publikacje, wydawnictwa promocyjne (popularne narzędzia do przekazywania komunikatów. 

LGD przygotowuje publikacje dotyczące upowszechnienia informacji o PROW 2014-2020, na temat przedsiębiorczości, 

o możliwości uzyskania wsparcia, materiały promocyjne o charakterze kulturalnym, historycznym, turystycznym 

i z zakresu przedsiębiorczości)  

-        Media internetowe -strony www, social media. Media internetowe to ważny sektor w podejmowanych przez LGD 

działaniach. Profesjonalnie funkcjonująca organizacja nie może pozostać obok nich obojętnie. Obecność w nich dla 

każdej organizacji jest rzeczą naturalną, a dzięki nim możemy skutecznie budować markę organizacji. Internet stwarza 

wiele możliwości. Mimo wielu przeobrażeń, strona internetowa – stanowiąca klasyczną formułę obecności różnych firm 

i organizacji – nadal stanowi atrakcyjny i niezbędny typ komunikacji z odbiorcami. Do wyboru mamy także social media 

– czyli media społecznościowe, które są obecnie najdynamiczniej rozwijającym się narzędziem internetowym. 

Korzystanie z mediów internetowych musi być poprzedzone spójną i przemyślaną strategią. LGD dysponuje 

odpowiednim zapleczem osobowym, dzięki czemu realizuje szerokie działania w zakresie marketingu internetowego.  

-       Główna strona internetowa www.razemdlaradomki.pl stała się jednym z najpopularniejszych portali internetowych, 

która na bieżąco jest aktualizowana (zamieszczane są na niej od 1 do 3 informacji dziennych, jest swoistym informatorem 

turystyczno-historyczno-gospodarczym, zawarte na niej są informacje przydatne dla beneficjentów działań PROW2014-

2020. Miesięcznie odwiedzana jest przez 50 tyś. internautów, a od początku istnienia zanotowała ponad 2,7 mln odsłon 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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(stan na 16.12.2015 r.).  LGD administruje stroną internetową poświęconą turystyce Południowego Mazowsza 

(www.wdolinieradomki.pl), na której każda osoba zainteresowana znajdzie informację o atrakcjach, bazie noclegowej, 

wydarzeniach kulturalno historycznych, mapy ze szlakami kajakowymi i rowerowymi. Stronę odwiedza miesięcznie 

blisko 10 000 osób. (stan odwiedzin na 16.12.2015 r. 1,1 mln odsłon)  Z uwagi na szeroki zakres prowadzonych działań 

aktywizujących obszary wiejskie Stowarzyszenie utworzyło i administruje następującymi stronami internetowymi: 

www.innowacyjnaradomka.pl (portal poświęcony przedsiębiorczości, promujący przedsiębiorców, przekazujący 

informacje o źródłach rozwoju firm, środkach unijnych), www.paprykaprzytycka.eu (portal promujący produkt 

tradycyjny Paprykę Przytycką), www.elearning-szkolenia.eu (strona z nieodpłatnymi szkolenia elerningowe) 

www.mazowieckasiec.lgd (strona internetowa przedstawiająca Porozumienie Lokalnych Grup Działania z terenu Woj. 

Mazowieckiego) 

- Fanpage na kanale facebook.com (adres: https://www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki)  to świetnie miejsce 

na promocję organizacji, ma jednak swoje ograniczenia. Nie jest narzędziem za pomocą którego trafimy do wszystkich 

grup odbiorców. Jest używane głównie przez osoby w przedziale wiekowym do 30 roku życia. Social media są silnym 

trendem, który dynamicznie się rozwija, dając nam nieograniczone możliwości prostej i bezpłatnej budowy marki naszej 

organizacji, a ich zaletą jest również interaktywność zamieszczonych komunikatów. Strony internetowe dostosowane 

będą do odbioru przez osoby niepełnosprawne, wprowadzone zostaną na nich ułatwienia dla osób niedowidzących.  

-        Szkolenia e-learningowe  - LGD posiada portal szkoleniowy www.elearning-szkolenia.eu na którym w okresie lat 

2010-2014 z którego usług skorzystało 636 osób. Prowadzone będą na nim szkolenia dla beneficjentów PROW 

w zakresie wdrażania LSR, procedur, przygotowania wniosków, wsparcia dla NGO i mieszkańców obszaru LSR  

-         Newsletter/Mailing - LGD posiada bazę ponad 2000 adresów mailowych (kontaktów e-mail) do mieszkańców 

terenu LGD oraz innych instytucji, którym bezpośrednio przekazuje najważniejsze informację w formie newslettera oraz 

prowadzonych kampanii mailingowych. 

-       Biuletyn Informacyjny LGD „Razem dla Radomki” - wydawane raz w miesiącu, przedstawia na ok. 10 stronach 

bieżące informacje o działaniach podejmowanych w ramach wdrażania LSR, promuje dobre praktyki, przedstawia 

aktualne informacje o inicjatywach i działaniach na terenie LSR. Wydawane w wersji elektronicznej od 2010 r. do końca 

2015 r. doczekało się publikacji 68 numerów, dostępnych pod adresem: http://razemdlaradomki.pl/biuletyn-pl . 

 -  Mobilne przewodniki turystyczne –aplikacje na smarftony - Opracowana przez LGD w 2014 r. aplikacja stanowi 

wirtualny przewodnik po terenie LGD, umożliwiając poznanie najciekawszych atrakcji turystycznej, przedstawia trasy 

turystyczne, katalog najciekawszych miejsc.  Dzięki niej jej uczestnicy zawsze są informowani o aktualnych 

wydarzeniach  i działaniach LGD. 

-         Filmy - LGD wykorzystuje szerokie spektrum mediów, posiada własny profil na portalu youtube.com 

(https://www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki/) publikując filmy promocyjne  

-     Webinaria  - rodzaj internetowego seminarium prowadzonego i realizowanego za pomocą technologii webcast, która 

umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym spotkanie a uczestnikami, z wykorzystaniem wirtualnych 

narzędzi (kamer internetowych)  W założeniu ma przypominać tradycyjne spotkanie i umożliwić kontakt mimo dużych 

odległości przedstawiające spotkania dla Beneficjentów. LGD posiada odpowiedni sprzęt i zaplecze do realizacji tego 

zadania.  

     -  Marketing wirusowy -  niestandardowa forma promocji, daje nam możliwości rozprzestrzeniania informacji przez 

samych odbiorców komunikatów, członków LGD,  którzy sami między sobą będą rozpowszechniać informacje 

o usługach i produktach LGD.  

     -      Kontakty z mediami(prasa, radio, media telewizyjne i internetowe) LGD zamierza realizować kampanie 

informacyjne kierowane do mediów. Zamierzamy realizować publikację płatnych ogłoszeń zawierających informację o 

wdrażaniu LSR , jak również wykorzystywać możliwość bezpłatnego publikowania informacji o działaniach LGD, 

przesyłając komunikaty prasowe. Do najważniejszych kontaktów z mediami uwzględniamy (inspirowanie tematów 

artykułów, materiały prasowe, wywiady, audycje, konferencje prasowe, briefingi). Jest to bardzo skuteczna metoda 

dotarcia do społeczności lokalnej, nadmieniamy iż w okresie lat 2009-2015  na temat inicjatyw LGD ukazało się 89 

audycji, artykułów czy relacji telewizyjnych nawet w mediach o zasięgu ogólnopolskim.
4
 

-          Badania ankietowe, badania satysfakcji o korzystania z usług Biura LGD. LGD zamierza przeprowadzać 

ogólnodostępne przez cały okres programowania ankiety i sondaże dotyczące określenia przez uczestników komunikacji 

poziomu zadowolenia i prawidłowości konstruowanych komunikatów. Dodatkowo raz na rok przeprowadzana będzie 

                                                           
4
 Wykaz wszystkich publikacji prasowych, radiowych i telewizyjnych  na temat działań LGD znajduje się na stronie 

http://razemdlaradomki.pl/publikacje-pl 

http://www.innowacyjnaradomka.pl/
http://www.paprykaprzytycka.eu/
http://www.elearning-szkolenia.eu/
http://www.mazowieckasiec.lgd/
https://www.facebook.com/LGD.RazemDlaRadomki
http://www.elearning-szkolenia.eu/
http://razemdlaradomki.pl/biuletyn-pl
https://www.youtube.com/user/RazemDlaRadomki/
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Seminarium_%28zaj%C4%99cia%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Webcast
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kampania mailingowa z przesyłanymi ankietami w sprawie przekazania swoich uwag przez społeczność lokalną, 

monitorowane będą działania związane z procesem komunikacji podczas organizowanych spotkań z mieszkańcami. 

(Wszystkie przedstawione powyżej działania i narzędzia procesu komunikacji kontaktu informacyjno-promocyjnego 

pomogą nam w osiągnięciu wszystkich zamierzonych i przedstawionych celów operacji)  

 

3. Analiza efektywności. Planowane efekty realizacji działań komunikacyjnych 

LGD posiada odpowiednie zaplecze techniczne i merytoryczne pozwalające jej na stosowanie aktywnego 

i efektywnego procesu komunikacji. Pracownicy LGD posiadają wykształcenie związane z działalnością redaktorsko-

informacyjną, komunikacją społeczną. Doświadczenia w zakresie wdrażania PROW2007-2013 pokazały, iż realizowane 

przez LGD działania komunikacyjne były skuteczne, co potwierdzają przeprowadzone Ankiety Informacyjne i otrzymane 

informację zwrotne od społeczności lokalnej. Warto nadmienić iż przy zastosowaniu szerokiego wachlarza usług 

internetowych, witryny LGD miały ponad 3 900 000 wyświetleń (stan na 16.12.2015 r.) co czyni nas liderem wśród LGD 

na terenie całego kraju.  

Odpowiednie podejście do wdrażania LSR i  procesu komunikacji pozwoliło nam zdobyć odpowiednią wiedzę 

i doświadczenia, które przekładają się na właściwe reagowanie i podejmowanie działań w przypadku zaistnienia 

ewentualnych problemów z wdrażaniem LSR. Za w/w działanie odpowiada zespół ds. koordynacji wdrażania LSR 

i procesu komunikacji który odpowiedzialny będzie za monitorowanie działań realizowanych przez Biuro „Razem dla 

Radomki”. Opracuje on odpowiednie narzędzia i standardy związane z bezpośrednim nadzorem nad całością działań.  

W przypadku zaistnienia problemu zespół podejmie kontakt ze społecznością lokalną starając się wykazać 

przyczyny problemów, błędy w procesie wdrażania LSR, szukając możliwości unikania w przyszłości podobnych 

sytuacji.  W tym procesie niezmiernie ważne jest bezpośrednie monitorowanie naszego zagadnienia, w tym analiza 

efektywności, która będzie stale weryfikowana przez LGD. Posłużą temu badania ankietowe i sondaże zamieszczone na 

stronie internetowe, przekazywane na spotkaniach informacyjnych, podczas spotkań indywidualnych i konsultacji, a także 

rozsyłane drogą mailową.  

 

 

Dodatkowo poziom skuteczności efektywności będą weryfikować badania satysfakcji. LGD opracowała też planowane 

efekty realizacji działań komunikacyjnych – które zostały przedstawione w Załączniku nr 3 do LSR. 
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Plan komunikacji na lata 2016-2023 

 
Cel komunikacji Nazwa działania  Adresaci działania 

komunikacyjnego 

(grupy docelowe) 

Środki przekazu 

TERMIN: 2016 R. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) 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)  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – comiesięczne publikacje informacji o LSR, sprawozdawcze informacje na 

temat LSR, przekazywania informacji na temat dobrych praktyk, bieżących aktualności z życia gmin LGD. 

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja min. 1 . spotkania w każdej z gmin w 1 półroczu – min. 6 spotkań, podczas których 

zostaną przekazane informację na temat wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 80 

osób) oraz Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na 

realizowane inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.3 spotkań  lista uczestników to min. 30 osób) 
- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, Przysuchy, 

Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

(doradztwo świadczone dzięki przygotowanej aplikacji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem Internetu z zainteresowanymi osobami) 

- Punkt Informacyjny LGD – LGD uczestniczy w wydarzeniach o charakterze regionalnym na terenie gmin – w specjalnie przygotowanym 

punkcie informacyjnym /stoisku wystawienniczym udzielając informacji i konsultacji zainteresowanym osobom (m.in. podczas podczas 

wydarzeń – Dni Kolbergowskie w Przysusze, Rycerze Bogurodzicy w Taczowie, Festyn Rodzinny w Wolanowie, Ogólnopolskie Targi Papryki 

w Przytyku, Ścięcie Śmierci w Jedlińsku, Festiwal im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie, Turniej Sołectw w Jedlińsku, Jarmarki Skrzyneckie, 

Dożynki Gminne, Dożynki Powiatowe oraz Dożynki Województwa Mazowieckiego. Zaplanowano rokrocznie udział w min. 3 wydarzeniach.) 

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter  
- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych  

- Opracowanie publikacji promocyjnych (zaplanowano opracowanie jednej grupy ulotek informacyjnych poświęconych informacji o nowym 

LSR a także informacjami o działaniach skierowanych do Beneficjentów) 

- Organizacja wydarzeń promocyjnych – imprez kulturalno – społecznych (Jarmark Ludowy w Bierwcach, Andrzejki Folkowe we 

Wrzosie, Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie, Dni Kolbergowskie w Przysusze,)  

- Organizacja spotkań informacyjnych nt. zasad  oceniania, wyboru operacji przez LGD (prezentacje i prelegencie na terenie LGD , - 

przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami poligraficznymi 

opracowanymi na spotkania w formie graficznej, - publikacja prezentowanych materiałów na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w 

celu szerszej popularyzacji zagadnienia 

- Bieżące administrowanie mobilnymi aplikacjami na smarfony – stanowiącej wirtualny i multimedialny przewodnik po terenie LGD. Jest 

to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych,  

- Organizacja szkolenia dla organów decyzyjnych i liderów LGD połączonych z prezentacją dobrych praktyk (1 szkolenie)  

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym: Targi Smaki Regionów / Pol-Agra w Poznaniu.   

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- Organizacja spotkań/debat – organizacja min. 1 spotkania w poł. 2016 r. 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  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

http://www.wolanow.pl/
http://www.jedlinsk.pl/
http://www.wieniawa.gmina.pl/
http://www.gminaprzysucha.pl/
http://www.przytyk.pl/
http://www.razemdlaradomki.pl/
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ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań 

w ramach 

Inkubatora NGO i 

Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

skierowanych do 

społeczności lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja turystyki 

kulinarnej i produktów 

tradycyjnych 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

- Punkt Informacyjny LGD – podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze produkty kulinarne – markowe produkty LGD – skierowanego do przedsiębiorców / producentów 

żywności w celu promocji produktów/wytworów spożywczych o tradycyjnej recepturze, naturalnym sposobie wytwarzania i wyjątkowych 

walorach smakowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki, konkursy którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Ogólnopolskich Targów 

Papryki 

-Opracowanie publikacji promującego przedsiębiorców zajmujących się produkcją branży spożywczej, produktami regionalnymi i 

tradycyjnymi (e-book) 

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

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

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (3 moduły szkoleń)   

- Współorganizacja wydarzenia Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka – Produkcja filmu promującego dziedzictwo kultury 

ludowej (wiejskich muzyków ludowych) w ramach współorganizacji festiwalu – Spotkania z Folklorem im. Stanisława Stępniaka – na 10 

edycję wydarzenia, produkcji promującej dziedztctwo kulturalne obszaru LGD 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt w zakresie  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2017 r.  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) 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)  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 8 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja min. 6 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat wdrażania 

nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 80 osób) oraz  

- Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizowane 

inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.3 spotkań  lista uczestników to min. 30 osób) 

- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(zgodnie ze specyfikacją podaną 

dla 2016 r.)  

 - Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

http://www.wolanow.pl/
http://www.jedlinsk.pl/
http://www.wieniawa.gmina.pl/
http://www.gminaprzysucha.pl/
http://www.przytyk.pl/
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wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 
społecznościowych  

- Bieżące administrowanie mobilnymi aplikacjami na smarfony – stanowiącej wirtualny i multimedialny przewodnik po terenie LGD. Jest 

to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych,  

 - Wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie 

- Organizacja i współorganizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD: Jarmark Ludowy w Bierwcach, Wiejski Klub Tańca – Piknik 

Wakacyjny w Janikowie, Andrzejki Folkowe we Wrzosie, Dni Kolbergowskie w Przysusze, Festiwal im. Stanisława Stępniaka w Wieniawie.  

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym: Międzynarodowe Targi Turystyki Wiejskiej i Agroturystyki 

Agrotravel w Kielcach, Targi Produktów Regionalnych i Targi Natura Food w Warszawie.   

- Organizacja konferencji: Lokalna Strategia Rozwoju „Razem dla Radomki” w latach 2016-2023.  

- Realizacja dodruku map informacyjno-krajoznawczych w ilości 1000 szt.  

 

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

- 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 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- Punkt Informacyjny LGD – podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(zgodnie ze specyfikacją podaną 

dla 2016 r.) 

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki, konkursy którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Ogólnopolskich Targów 

Papryki 

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

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

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW (3 moduły szkoleń)   

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2018 r. 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 8 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja 6 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat wdrażania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 80 osób) oraz 

 - Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizowane 

inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.2 spotkań  lista uczestników to min. 30 osób) 

- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

- Opracowanie publikacji promocyjnych (zaplanowano opracowanie -wydruk folderu/publikacji dot. historii, kultury oraz turystyki Gmin 

„Razem dla Radomki” pt. „W Dolinie Radomki” - wydanych w ilości 1000 sztuk 

- Realizacja materiałów poligraficznych: wydruk plakatów informujących o działaniach PROW2014-2020 (min. 300 szt.) oraz wydruk ulotek 

(min. 2500 szt.) oraz wizytówek dla pracowników LGD  

-  Publikacja artykułów w prasie regionalnej – poświęconych roli LGD w PROW2014-2020 (1 artykuł płatny w prasie regionalnej) 

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line  

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(zgodnie ze specyfikacją podaną 

dla 2016 r.)  

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

społecznościowych ,- Aktualizacja i bieżące administrowanie mobilnymi aplikacjami na smarfony – stanowiącej wirtualny i multimedialny 

przewodnik po terenie LGD. Jest to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych,  

- Wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- Organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD: Jarmark Ludowy w Bierwcach, , Andrzejki Folkowe we Wrzosie, Dni 

Kolbergowskie w Przysusze, oraz inne wiejskie kluby tańca lub jarmarki ludowe w wybranych do realizacji innych miejscach.  

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (3moduły szkoleń)   

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym i międzynarodowym 

- Bieżące administrowanie mobilnymi aplikacjami na smarfony – stanowiącej wirtualny i multimedialny przewodnik po terenie LGD. Jest 

to aplikacja, która umożliwia poznanie najciekawszych atrakcji turystycznych,  

- Organizacja Konferencji. 10 lat we wdrażaniu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich przez LGD „Razem dla Radomki” 

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

- ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- organizacja spotkań/debat – organizacja min. 1 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  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(zgodnie ze specyfikacją podaną 

dla 2016 r.)  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki, konkursy którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Ogólnopolskich Targów 

Papryki 

- realizacja kampanii informacyjnej o produkcie tradycyjnym „Papryka Przytycka” poprzez realizację działań informacyjno-promocyje, 

http://www.razemdlaradomki.pl/
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ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja turystyki 

kulinarnej i produktów 

tradycyjnych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

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

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2019 r.  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 6 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja 6 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat wdrażania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 80 osób) oraz 

 - Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizowane 

inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.3 spotkań  lista uczestników to min. 30 osób)  

- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line  

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(zgodnie ze specyfikacją podaną 

dla 2016 r.)  

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

społecznościowych , 

- wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- Organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD: Jarmark Ludowy w Bierwcach, , Andrzejki Folkowe we Wrzosie, Dni 

Kolbergowskie w Przysusze, oraz inne wiejskie kluby tańca lub jarmarki ludowe w wybranych do realizacji innych miejscach. 

- organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (3 moduły szkoleń)   

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym  

 

Poinformowanie o - Kampania - mieszkańcy terenu - ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

http://www.razemdlaradomki.pl/
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działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

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 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

- organizacja spotkań/debat – organizacja min. . 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  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

LGD uczestniczy w wydarzeniach o charakterze regionalnym na terenie gmin  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki, konkursy którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Ogólnopolskich Targów 

Papryki 

- realizacja kampanii informacyjnej o produkcie tradycyjnym „Papryka Przytycka” poprzez realizację działań informacyjno-promocyjne, 

organizacje szkoleń oraz przygodowanie dokumentację do uzyskania certyfikatu unijnego w ramach Chronionego Oznaczenia Geograficznego. 

- Organizacja konkursu na najlepsze produkty kulinarne – markowe produkty LGD – skierowanego do przedsiębiorców / producentów 

żywności w celu promocji produktów/wytworów spożywczych o tradycyjnej recepturze, naturalnym sposobie wytwarzania i wyjątkowych 

walorach smakowych 

 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2020 r. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 5 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja min. – min. 5 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat 

wdrażania nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. )lista uczestników to grupa min. 50 osób 

- Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizowane 

inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.3 spotkań  lista uczestników to min. 30 osób)  

- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

(doradztwo świadczone dzięki przygotowanej aplikacji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem Internetu z zainteresowanymi osobami) 

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter,  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych , 

- wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-
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interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

gmin/obszaru LGD 2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD (organizacja minimum 2 wydarzeń) 

- organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (3 moduły szkoleń)   

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

 

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

- 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 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

- ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- organizacja spotkań/debat – organizacja min. . 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  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Realizacja szkoleń e-learningowych przewidzianych dla projektu współpracy Multicel 

- realizacja kampanii informacyjnej o produkcie tradycyjnym „Papryka Przytycka” poprzez realizację działań informacyjno-promocyjne,  

 

 

 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2021 r. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 5 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja 5 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat wdrażania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 50 osób)  

http://www.razemdlaradomki.pl/
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dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność na realizowane 

inicjatywy w ramach PROW2014-2020 (min.2 spotkań  lista uczestników to min. 20 osób) 

- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, 

Przysuchy, Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

(doradztwo świadczone dzięki przygotowanej aplikacji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem Internetu z zainteresowanymi osobami) 

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(minimum 1 wydarzenie)   

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

społecznościowych , 

- wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- Organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD: (organizacja minimum 2 wydarzeń) 

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW oraz przygotowywania rozliczenia zrealizowanych projektów (3 moduły szkoleń)   

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym  

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

- 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 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

- ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- organizacja spotkań/debat – organizacja min. . 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  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą m ediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki,  
- realizacja kampanii informacyjnej o produkcie tradycyjnym „Papryka Przytycka” poprzez realizację działań informacyjno-promocyjne,  

- rozpoczęcie realizacji działań aktywizacyjnych dla projektów współpracy Południowe Mazowsze Marką Turystyczną oraz Robotyka 

dla Młodzieży 

- Przygotowanie publikacji (e-book) zamieszonej na stronach internetowych i rozesłanej do bazy mailingowej podsumowującej efekty 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju o okresie lata 2016-2021 

 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  
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przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

z pomocy biura LGD 

TERMIN: 2022 r. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 5 

publikacji rocznie)   

- Organizacja spotkań informacyjnych (organizacja 5 spotkań, podczas których zostaną przekazane informację na temat wdrażania nowej 

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, lista uczestników to grupa min. 50 osób) oraz 

 - Organizacja szkoleń / warsztatów z zakresu przygotowywania wniosków o rozliczenie wniosków w ramach PROW2014-2020 (min.1 

spotkanie  lista uczestników to min. 10 osób) 
- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, Przysuchy, 

Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

(doradztwo świadczone dzięki przygotowanej aplikacji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem Internetu z zainteresowanymi osobami) 

- Punkt Informacyjny LGD –  podczas wydarzeń kulturalnych i promocyjnych na terenie LGD oraz poza nim(minimum 1 wydarzenie)   

 

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

społecznościowych , 

- wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- Organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD: (organizacja minimum 2 wydarzeń) 

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o otrzymanie wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW (3 moduły szkoleń)   

- Udział / możliwość udziału w wydarzeniach o charakterze ponadregionalnym 

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

skierowanych do 

społeczności lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze produkty kulinarne – markowe produkty LGD – skierowanego do przedsiębiorców / producentów 

żywności w celu promocji produktów/wytworów spożywczych o tradycyjnej recepturze, naturalnym sposobie wytwarzania i wyjątkowych 

walorach smakowych 

- Organizacja konkursu na najlepsze potrawy/dania z papryki, konkursy którego rozstrzygnięcie nastąpi podczas Ogólnopolskich Targów 

Papryki 

. 
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promocja turystyki 

kulinarnej i produktów 

tradycyjnych 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt  

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  

 

TERMIN: 2023 r. 

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

LSR, o jej celach, 

zasadach 

przyznawania 

dofinansowania 

oraz typach 

operacji, które 

mogą uzyskać 

wsparcie z budżetu 

LSR  

Poinformowanie 

potencjalnych 

wnioskodawców o 

głównych zasadach 

interpretacji 

poszczególnych 

kryteriów oceny 

używanych przez 

Radę LGD. 

Zwłaszcza 

kryteriów 

jakościowych 

Kampania 

informacyjna nt. 

głównych założeń LSR 

na lata 2016-2023 

- Wszyscy 

potencjalni 

wnioskodawcy, 

mieszkańcy obszaru 

działania LGD 

„Razem dla 

Radomki” w tym w 

szczególności 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, organizacje 

pozarządowe, 

instytucje 

samorządowe, inne 

jednostki i 

organizacje a także 

mieszkańcy 

gmin/obszaru LGD 

- Ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.) oraz 

na stronach internetowych partnerów – 6 gmin tworzących LGD  

- Biuletyn Lokalnej Grupy Działania „Razem dla Radomki” – min. 8 stronnicowa publikacja wydana na temat działań LGD (min. 5 

publikacji rocznie – 3 zaplanowane w 2023 roku)   
- Publikacja artykułów w prasie lokalnej / gminnej. Wydawnictwa: możliwość publikacji w m.in. w wydawnictwach gminy Jedlińsk, Przysuchy, 

Przytyka, Wieniawy oraz Wolanowa, Zakrzew,   

-  Doradztwo indywidualne -świadczone przez pracowników Biura LGD „Razem dla Radomki” oraz konsultacje mailowe i konsultacje on-line 

(doradztwo świadczone dzięki przygotowanej aplikacji umożliwiającej komunikację za pośrednictwem Internetu z zainteresowanymi osobami) 

- Realizacja kampanii mailingowej / newslatter, - Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów 

społecznościowych , 

- wdrażanie LSR przekazywanie materiałów w formie drukowanej, przekazywanie przygotowanych prezentacji wraz z materiałami 

poligraficznymi opracowanymi na spotkania w formie graficznej,  publikacja prezentowanych materiałów o wdrażaniu działań PROW2014-

2020 wraz z regulaminami i zasadami realizacji na stronie internetowej www.razemdlaradomki.pl w celu szerszej popularyzacji zagadnienia, 

jak również - prezentacje / prelegencie uzupełnione o pokazy multimedialne organizowane na spotkaniach na terenie LSR 

- Organizacja wydarzeń – imprez promocyjnych LGD 

- Organizacja szkoleń e-learningowych z zakresu przygotowania wniosków o płatność wsparcia w projektach grantowych, w działaniach 

skierowanych dla przedsiębiorców w ramach PROW (3 moduły szkoleń)   

Poinformowanie o 

działaniach 

skierowanych do 

społeczności 

lokalnej w zakresie 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych, 

rozwojowych 

- mieszkańcy terenu 

LGD, potencjalni 

liderzy środowisk 

wiejskich, 

przedstawiciele grup 

- ogłoszenia na stronach internetowych LGD (prognozowana liczba odsłon oparta na obecnej średniej– to 60 tyś odsłon miesięcznie.)  

- Doradztwo indywidualne w ramach Biura LGD w szczególności dla NGO i przedsiębiorców i rolników -świadczone przez pracowników 

Biura LGD „Razem dla Radomki”, konsultacje-on-line,  

- Social media – realizacja kampanii informacyjnych za pomocą mediów społecznościowych 

- Przygotowanie publikacji (e-book) zamieszonej na stronach internetowych i rozesłanej do bazy mailingowej podsumowującej efekty 
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ich aktywizacji i 

rozwoju oraz o 

działaniach 

skierowanych do 

przedsiębiorców. 

Realizacja działań w 

ramach Inkubatora 

NGO i Inkubatora 

Przedsiębiorczości. 

skierowanych do 

społeczności lokalnych, 

- Kampania 

informacyjna nt. 

działań 

aktywizacyjnych 

skierowanych do 

przedsiębiorców, 

rolników,  grup 

producenckich, 

promocja turystyki 

kulinarnej i produktów 

tradycyjnych 

nieformalnych, 

organizacji 

pozarządowych, koła 

gospodyń, klubów 

sportowych oraz 

pozostałych 

instytucji,- 

przedsiębiorcy, 

rolnicy, osoby 

prywatne, a także 

grupy producenckie i 

inne zainteresowane 

osoby. 

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju o okresie lata 2016-2023 

 

Uzyskanie 

informacji zwrotnej 

nt. oceny jakości 

pomocy 

świadczonej przez 

LGD pod kontem 

konieczności 

przeprowadzenia 

ewentualnych 

korekt 

Badanie satysfakcji 

wnioskodawców LGD 

dot. jakości pomocy 

świadczonej przez 

LGD na etapie 

przygotowywania 

wniosków o przyznanie 

pomocy, wsparcia w 

zakresie 

merytorycznym 

- wnioskodawcy  w 

poszczególnych 

zakresach operacji w 

ramach LSR 

- osoby korzystające 

z pomocy biura LGD 

- Ankiety  i sondy internetowe (2 rodzaje ankiet – elektroniczne dostępne na stronie internetowej, oraz ankiety wysyłane mailowo, 

pozostawiane po konsultacjach doradztwie, przekazywane na spotkaniach) 

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

- 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)  
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