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Stowarzyszenie  

Lokalna Grupa Działania 

„Kraina Rawki” 

Materiał opracowany przez LGD „Kraina Rawki”. Instytucja Zarządzająca 
PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

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



Swoim działaniem LGD „Kraina Rawki”  

obejmuje obszar dziewięciu gmin:  

 

Biała Rawska, Cielądz,  
 Kowiesy, Puszcza Mariańska,  

Rawa Mazowiecka, Regnów, Sadkowice,  
Wiskitki i Żelechlinek 



Wioski tematyczne „Krainy Rawki” 
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Wioski tematyczne są kompleksowymi projektami, mającymi na celu ożywienie gospodarki 
wiejskiej, poprzez integrację lokalnej społeczności wokół zagadnień związanych z jakimś 
produktem, usługą, lub kulturą danego regionu. Wioski tematyczne to miejscowości, których 
rozwój podporządkowany jest jakiemuś konkretnemu pomysłowi, stanowiący swoisty produkt 
turystyczny, wokół którego tworzone są sposoby na alternatywne dochody mieszkańców. 
Tematy przewodnie wsi tematycznych mogą być różnego rodzaju. Ich podłożem są najczęściej 
tradycje upraw, hodowli i przetwórstwa oraz rzemiosł i zajęć charakterystycznych dla danej 
miejscowości, ale także tradycje związane z działalnością artystyczną i sportem. Sporo wsi 
wykorzystuje do swych specjalizacji wydarzenia z przeszłości, a także walory przyrody i 
krajobrazu. 
  



Wioski tematyczne „Krainy Rawki” 
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       W projekcie zrealizowano szereg szkoleń dla mieszkańców terenów wiejskich z 
zakresu planowania, zakładania i funkcjonowania wiosek tematycznych. Istotne były 
również warsztaty praktyczne, podczas których beneficjenci nauczyli się jak tworzyć 
produkty i świadczyć usługi oferowane swoim klientom. Całość przedsięwzięcia jest 
uzupełniana o wizyty studyjne w istniejących już wioskach w Polsce. Wioski i Zagrody 
Tematyczne powstały w wyniku realizacji projektu pn. „Sieć wiosek tematycznych w 
Krainie Rawki” dofinansowanego ze środków FIO. Całkowity budżet projektu wyniósł: 
162 930 zł.  

 



Granty Krainy Rawki 



Granty „Krainy Rawki” 

Jest to działanie, które w całości finansowane jest ze  

środków własnych LGD, tj. składek członkowskich osób  

fizycznych i jednostek samorządu terytorialnego.  

Beneficjentami pomocy mogą być podmioty (również nieformalne) działające na obszarze LGD „Kraina 

Rawki” tj. na obszarze Gmin: Biała Rawska, Cielądz, Kowiesy, Puszcza Mariańska, Rawa Mazowiecka, Regnów, 

Sadkowice, Wiskitki i Żelechlinek.  

Zakres realizowanych operacji najczęściej dotyczy zakupu wyposażenia świetlic wiejskich, strojów ludowych, 

instrumentów dla zespołów ludowych, artykułów gospodarstwa domowego dla Kół Gospodyń Wiejskich, 

sprzętu  

i wyposażenia dla zespołów sportowych oraz organizacji imprez kulturalno-integracyjnych.  



Nabór wniosków przeprowadzany jest dwa razy w roku, a dostępne środki wynoszą rocznie 20 000zł na 

gminę. Wniosek jest bardzo prosto skonstruowany, a jego wypełnienie zajmuje zaledwie pół godziny, 

dlatego też działanie Granty „Krainy Rawki” cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Rozliczenie projektu 

jest bardzo łatwe – należy jedynie dostarczyć do naszego biura fakturę, a my zajmujemy się jej 

opłaceniem. Nie wymagamy wkładu własnego ani rejestracji w KRS. 

współpraca 

chęci 

pomysł 
inicjatywa 

cel 

Jako potwierdzenie realizacji projektu wymagamy jedynie przedstawienia faktur (do wysokości przyznanej 

kwoty dofinansowania) oraz zdjęć potwierdzających wykonanie zadania.  



Przykłady zrealizowanych 

projektów 



Biała Rawska / Cielądz 

  

•organizacja imprezy rekreacyjno-

sportowej 

•zakup strojów sportowych 

•zakup instrumentów muzycznych 

•zakup strojów dla 

zespołu 

•remont świetlicy 

wiejskiej 



Kowiesy / Puszcza Mariańska 

•organizacja zajęć 

warsztatowych 

•turniej sołectw 

•Obchody 100lecia 

szkolnictwa 

•Zakup wyposażenia 

dla zespołu 



Rawa Mazowiecka / Regnów 

•organizacja majówki •organizacja spotkania integracyjnego •organizacja Pikniku Świętojańskiego 

•zakup instrumentów muzycznych •organizacja Festynu Wiśni 



Sadkowice / Wiskitki 

•zakup strojów 

sportowych 

•remont świetlicy 

wiejskiej 

•organizacja obchodów 

100lecia OSP Lubania oraz 

Gminnego Dnia Strażaka 

•organizacja imprezy 

kulturalno-rekreacyjnej 

 



Żelechlinek 

•zakup strojów dla zespołu, organizacja Gminnych Dożynek 



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

 
„Szkolenia dla liderów na obszarach wiejskich” 

 
Materiał opracowany przez Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego. 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach 
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  

na lata 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 
 

Informujemy, że istnieje możliwość zarejestrowania się jako Parter KSOW w 
bazie partnerów. Można to zrobić na stronie internetowej  KSOW. Zachęcamy 

do odwiedzenia portalu internetowego http://ksow.pl 
 

http://ksow.pl/

