
STOWARZYSZENIE 
LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 

„RAZEM NA PIASKOWCU”

PODSUMOWANIE ROKU 2021 I PLANY NA ROK 2022



PROJEKTY GRANTOWE

W styczniu 2021roku przeprowadzone zostały dwa nabory na projekty grantowe:

- Nabór 1/2021/ G na przedsięwzięcie 1.1.8 ,,Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury”.

Nabór trwał od 18 stycznia 2021 roku do dnia 1 lutego 2021 roku.

Doposażone zostały świetlice, kluby sportowe oraz place zabaw.

- Nabór 2/2021/G na przedsięwzięcie 1.2.5 ,,Organizacja przedsięwzięć mających na celu promocję kół gospodyń wiejskich,

stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji pozarządowych”.

Nabór trwał od 18 stycznia 2021 roku do dnia 1 lutego 2021 roku.

W ramach przedsięwzięcia odbyło się osiem niecyklicznych imprez promujących obszar LSR oraz szkolenia dla organizacji

pozarządowych, kół gospodyń wiejskich w zakresie promocji i współpracy z mediami.







NABÓR 1/2021 PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

•W kwietniu 2021 roku ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie pomocy na operacje w

ramach przedsięwzięcia 1.3.1 Podejmowanie działalności gospodarczej. Wnioski

o przyznanie pomocy można było składać w terminie od 20 kwietnia 2021 roku do 6 maja 2021

roku. Przed rozpoczęciem naboru prowadzone było doradztwo z którego skorzystało 33 osoby.

Złożone zostały 34 wnioski, z czego wybrano 14 wniosków.

Ostatecznie po przeliczeniu różnic kursowych i rozpatrzeniu odwołań środki otrzymało 19

beneficjentów.

Kwota dofinansowania: 70 000 zł.



PROJEKTY WSPÓŁPRACY:

• W roku 2021realizowano Projekt Współpracy Marsz po Zdrowie. W sierpniu 2021roku

w ramach projektu współpracy odbyły się rajdy Nordic Walking w każdej z gmin

należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”. Rajdy

cieszyły się ogromną popularnością i były wspaniałym podsumowaniem projektu

współpracy Marsz po Zdrowie. O stronę techniczną zadbała Stacja Zdrowie, profesjonalni

instruktorzy przekazywali wiedzę dotyczącą chodzenia z kijami do nordic walking.







OPERACJA WŁASNA

• W 2021 roku zrealizowana została operacja własna ,,Aplikacja promująca zasoby LGD”. Powstała

aplikacja internetowa – interaktywne mapy gmin należących do Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Działania „Razem na Piaskowcu”. Aplikacja zawiera mapy na których oznaczone zostały nasze szlaki

rowerowe oraz nordic walking. Szlaki piesze i rowerowe oznaczone w każdej z gmin to trasy, które

biegną po asfaltowych drogach, leśnych duktach i gruntowych ścieżkach i pozwalają aktywnie

wypocząć na łonie natury, zapoznać się z najważniejszymi walorami przyrodniczymi i kulturowymi

regionu.



PODPISANIE ANEKSU DO LSR

• Został podpisany aneks do Lokalnej Strategii Rozwoju, dzięki któremu otrzymamy

dodatkowe środki w kwocie 592 480 euro. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na

dużą infrastrukturę oraz na premie na podejmowanie działalności gospodarczej.





PLANY NA ROK 2022:

• Przeprowadzenie naboru na przedsięwzięcie dotyczące dużej infrastruktury,

• Przeprowadzenie naboru na Podjęcie działalności gospodarczej,

• Przygotowanie i rozpoczęcie realizacji nowego projektu współpracy,

• Przystąpienie do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na okres programowania          

2020-2027.


