
STOWARZYSZENIE 
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„RAZEM NA PIASKOWCU”

Podsumowanie roku 2020 i plany na rok 2021



ROK 2020 BYŁ TRUDNYM ROKIEM DLA NAS 
WSZYSTKICH, ALE UDAŁO NAM SIĘ ZREALIZOWAĆ 

ZAŁOŻONE PLANY

• W maju 2020 roku podpisaliśmy aneks i zaktualizowaliśmy Lokalną Strategię 
Rozwoju o dodatkowe środki w ramach tzw. II bonusa w wysokości 690 000 zł

• Środki te zostaną przeznaczone na wsparcie przedsiębiorczości (350 000 zł –
Podejmowanie działalności gospodarczej) oraz na realizację projektów 
grantowych (340 000 zł).



PROJEKTY GRANTOWE:

• Zaplanowano realizację dwóch projektów grantowych:

• Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury. Alokacja 
środków – 180 000 zł, poziom dofinansowania – 20 000 zł. Wybranych 
zostanie 9 projektów grantowych. 

• Beneficjentami mogą być: gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której 
organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 
2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których 
poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych.



• Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń 
wiejskich, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych.
Alokacja środków – 162 000 zł, poziom dofinansowania – 18 000 zł. Pozwoli to 

zrealizować 9 projektów grantowych.
Beneficjentami mogą być: gmina lub powiat lub instytucja kultury, dla której 

organizatorem jest JST, do 20% projektu grantowego (zgodnie z §29 ust 4 pkt 
2 rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r.) a także NGO dla których 
poziom dofinansowania będzie wynosił do 95 % kosztów całkowitych. 



PROJEKTY WSPÓŁPRACY:

• We wrześniu 2020 roku zakończyliśmy realizację PW Kreator 
Przedsiębiorczości.

• Projekt ten otrzymał nagrodę specjalną oraz nagrodę główną w konkursie 
organizowanym przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich, w kategorii na 
najlepszy projekt współpracy międzyterytorialnej w zakresie rozwoju 
lokalnego.

• Celem Konkursu był wybór i wyróżnienie przykładów inicjatyw współpracy na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich służących rozwojowi lokalnej społeczności i 
ich regionów, finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich w okresie programowania 2014-2020.



• W roku 2020 kontynuowaliśmy realizację PW Marsz po Zdrowie.

• W 2021 roku wczesną wiosną odbędą się rajdy piesze w każdej z gmin 
należących do naszego Stowarzyszenia i akcja promująca oznaczone szlaki

• Każda z gmin otrzymała Certyfikat tras nordic walking



OPERACJA WŁASNA

• W grudniu 2020 roku podpisaliśmy umowę na realizację operacji własnej w 
ramach której powstanie aplikacja – mapy interaktywne dla każdej z gmin 
należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na 
Piaskowcu”



AKTUALIZACJA LSR

• W grudniu 2020 roku złożyliśmy wniosek o aktualizację LSR w zakresie 
przewalutowania budżetu ze zł na euro,

• Pozwoli to wykorzystać zaoszczędzone środki i przeznaczyć je na 15 
wniosków w ramach planowanego na pierwszy kwartał 2021 roku naboru na  
Podejmowanie działalności gospodarczej,

• Wnioskujemy także o dodatkowe środki na projekt współpracy. W ramach 
planowanego projektu chcemy m. in. przyłączyć oznaczone przez nas w 
poprzednich latach trasy rowerowe do Green Velo i przeprowadzić akcję 
promocyjną.



PLANY NA ROK 2021:

• Przeprowadzenie naborów na projekty grantowe,

• Przeprowadzenie naboru na Podjęcie działalności gospodarczej,

• Zakończenie PW Marsz po Zdrowie,

• Realizacja operacji własnej,

• Przygotowanie i rozpoczęcie realizacji nowego projektu współpracy.


