
Płońsk, 16.09.2021r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 

za rok 2020



Zakres sprawozdania

1. Sprawozdanie z realizacji LSR
2. Funkcjonowanie LGD-PM

➢ działania administracyjne
➢ działania informacyjne
➢ działania promocyjne i aktywizujące
➢ szkolenia
➢ działania dodatkowe
➢ spotkania konsultacyjne



Lokalna Grupa Działania realizowała zadania zgodnie z wytycznymi
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz na
podstawie Planu Komunikacji i Planu Szkoleń, będących załącznikami
do umowy ramowej, zatwierdzonymi przez Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Głównym zadaniem stowarzyszenia jest stwarzanie mieszkańcom,
organizacjom i instytucjom z naszego obszaru możliwości realizacji
projektów i pozyskiwania na nie funduszy europejskich.



Przedsięwzięcia ujęte w LSR, realizowane za pośrednictwem wdrażanych projektów

*Kwoty uwzględniają dodatkowe środki wynikające z różnic kursowych



* Projekt współpracy

*

Postęp finansowy i rzeczowy LSR

wg LSR
umowy 

podpisane

umowy 

zrealizowane
wg LSR

umowy 

podpisane

umowy 

zrealizowane 

l iczba  utworzonych firm ogółem 23 12 4 1 610 000,00 840 000,00 280 000,00

l iczba rozwijających się firm ogółem 20 19 13 2 710 000,00 2 339 883,00 1 609 889,00

1.2 Przetwarzaj lokalnie l iczba utworzonych centrów przetwórstwa lokalnego 1 0 0 500 000,00 0,00 0,00

l iczba sieci usług, które otrzymały wsparcie 1 0 0 20 000,00 0,00 0,00

l iczba atrakcji objętych siecią 3 0 0 30 000,00 0,00 0,00

2.1
Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

l iczba nowych i zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i  kulturalnej 12 18 8 2 482 000,00 1 602 562,87 1 535 182,33

l iczba zabytków (obiektów), poddanych pracom 

konserwatorskim 9 9 6 1 258 000,00 1 264 984,00 807 392,18

l iczba odtworzonych lokalnych produktów kulinarnych 4 4 0 346 400,00 0,00 0,00

2.3 Marka Przyjazne Mazowsze l iczba zrealizowanych działań promocyjnych 1 1 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00

l iczba wdrożonych przedsięwzięć aktywizujących grupy 

defaworyzowane - 5
5 2 2

l iczba wdrożonych przedsięwzięć aktywizujących grupy 

defaworyzowane - 5
5 3 3

l iczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjno 

aktywizującym i  promocyjnym - 8 8 8 0 53 600,00 53 600,00 0,00

Planowane wsparcie w 

PLN

Firma z pomysłem

Weekend na wsi

Skarby Przyjaznego Mazowsza

Wartość z 

jednostką miary

Aktywna Wieś

50 000,00

2016-2023

110 000,00 50 000,00

1.1

1.3

2.2

3.1

cel wskaźnikPrzedsięwzięcie



Nabory wniosków 



W 2020 r. nabory wniosków odbyły się w dniach:

➢ 07.01. - 20.01.2020 r.

 w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego – przedsięwzięcie Skarby Przyjaznego Mazowsza, wpłynęło wniosków:
1 szt., wybrano: 1 wniosek,

 w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej –
przedsięwzięcie Atrakcje Przyjaznego Mazowsza, wpłynęło wniosków: 9 szt., wybrano: 9 wniosków,

 w zakresie: inkubator przetwórstwa – przedsięwzięcie Przetwarzaj lokalnie, wpłynęło wniosków: 1 szt., wybrano:
1 wniosek,

 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie - Firma
z pomysłem, wpłynęło wniosków: 22 szt., wybrano: 7 wniosków, 1 wniosek – niezgodny z LSR,

 w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – rozwijanie działalności gospodarczej – przedsięwzięcie - Firma z pomysłem,
wpłynęło wniosków: 6 szt., wybrano: 6 wniosków.

➢ Pracownicy sprawdzili wnioski pod względem zgodności z LSR, sporządzili raporty na potrzeby Rady Stowarzyszenia.
Propozycję oceny wykonali na Karcie oceny zgodności z LSR, następnie wyniki oceny administrator POP zamieścił na
platformie.



 09.09.2020 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne, finansowe za

rok 2019.

 W 2020 r. LGD - Przyjazne Mazowsze realizowało zobowiązania wynikające z umowy ramowej

i umowy dot. kosztów i aktywizacji, mianowicie:

 Utrzymanie lokalu, w którym znajduje się biuro LGD - umowa z Mazowieckim Ośrodkiem

Doradztwa Rolniczego podpisana 30.07.2015 r.

 Księgowość zlecona jest firmie zewnętrznej (biuro rachunkowe Abrus), prowadzona jest zgodnie

z ustawą o rachunkowości i przyjętą polityką rachunkowości. Dokumentacja zawiera: księgę

rachunkową, dowody księgowe (wyciągi bankowe, zestawienia wykonanych operacji na kontach,

listy płac, faktury, rachunki, delegacje, polecenie księgowania oraz inne dokumenty księgowe).

 Wymagane zatrudnienie w LGD - Przyjazne Mazowsze minimum 3 etaty w okresie trwania umowy,

zatrudnienie na 31.12.2020r. (średnioroczne) wynosiło 3,95 etatu.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania administracyjne



 Zarząd nadzoruje dokumentację osobową pracowników - każdy z pracowników ma założoną teczkę osobową
z następującymi dokumentami: umowa o pracę, zakres czynności, zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje. Biuro
prowadzi rejestr urlopów, delegacji, listy obecności pracowników, polecenia pracy w godzinach nadliczbowych i
terminy odbioru czasu wolnego.

 Zarząd nadzoruje prowadzenie ewaluacji on going i wdrażanie rekomendacji z warsztatów refleksyjnych, utrzymuje
kontakty z gminami dotyczące wdrażania LSR ale także przekazuje bieżące, ważne z punktu widzenia rozwoju
obszarów wiejskich informacje i komunikaty.

 Zarząd prowadzi bieżącą korespondencję, zawiera umowy cywilne, zapewnia środki na funkcjonowanie i reguluje
zobowiązania płatnicze. Na drzwiach biura i na stronie internetowej jest informacja o czasie pracy biura.

 Zarząd zapewnia doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR tj. pracowników
i Rady zgodnie z Planem szkoleń, a ponadto nadzoruje wykonanie Planu Komunikacji.

 Biuro bezpiecznie przechowuje dokumenty zgodnie z Regulaminem Biura i zapewnia ochronę danych. Dokumentacja
konkursowa z realizacji LSR jest oznakowana i zabezpieczona zgodnie z wymogami RODO.

 Pracownicy dokumentują różne formy aktywności LGD – Przyjazne Mazowsze takie jak: szkolenia dla beneficjentów
i pracowników, imprezy, realizowane projekty, informacje prasowe niezbędne do sporządzenia Wniosku o płatność za
rok 2020 przekazanego na koniec roku do Urzędu Marszałkowskiego. Prowadzą działania informacyjne, promocyjne i
szkoleniowe z zastosowaniem zasady konkurencyjności.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania administracyjne



 Zarząd i pracownicy biura utrzymują systematyczne kontakty z beneficjentami, prowadzą konsultacje dotyczące
problemów przy realizacji projektów, wspierają w trudnych sytuacjach bezpośrednio, a także poprzez rozmowy
i negocjacje z pracownikami Urzędu Marszałkowskiego.

 Pracownicy świadczą bezpłatne doradztwo w celu poprawnego przygotowania Wopp przez mieszkańców naszego
obszaru. Wg Wniosku o płatność udzielono w 2020 r. 153 porad.

 Pracownicy aktualizują stronę internetową. Ze strony internetowej umożliwione jest pobranie deklaracji
członkowskich.

 Na stronie internetowej w zakładkach znajdują się wymagane dokumenty m.in.:

▪ LSR
▪ Budżet z poddziałania Koszty bieżące i aktywizacja
▪ Harmonogram naborów
▪ Umowa ramowa
▪ Statut
▪ Lista członków
▪ Lista Rady i Regulamin Rady
▪ Plan Komunikacji
▪ Ankieta dla beneficjenta na potrzeby monitorowania realizacji LSR
▪ Procedury oceny i wyboru operacji określają zasady wnoszenia protestu przez beneficjentów i zamieszczone są na

stronie.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania administracyjne



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania administracyjne
Na stronie internetowej zakładka NABORY OD 2016 r. zawiera informacje o naborach i aktualną dokumentację konkursową.
Ponadto na stronie internetowej zamieszczone są opracowania własne i publikacje LGD-PM takie jak:

▪ Budowanie partnerstw, dobre praktyki,
▪ Prezentacje: Ciekawostki turystyczne, Twórcy lokalni, Produkty lokalne, Ciekawe biografie, Certyfikaty 2019 – Marka
Przyjazne Mazowsze, Certyfikaty 2020 – Marka Przyjazne Mazowsze (II edycja),
▪ Ziemia Płońska - informator turystyczny po obszarze LGD-PM,
▪ Dziedzictwo stołu – wędrówki kulinarne po obszarze mazowieckich lokalnych grup działania,
▪ Analiza potencjału turystycznego na obszarze LGD-PM,
▪ Publikacja pt. Dziedzictwo obok mnie - wędrówki po obszarze LGD-Przyjazne Mazowsze wydana w ramach operacji
własnej,
▪ Publikacja pt. Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy wydana w ramach międzynarodowego projektu
współpracy,
▪ Publikacja pt. Księga Pamięci – Wspomnienia i wywiady mieszkańców Raciąża wydana w ramach projektu grantowego,
▪ Broszura „Rozwój lokalny szyty na miarę czyli od rolnika bez pośrednika,
▪ Wykaz zrealizowanych projektów w ramach przedsięwzięcia Firma z pomysłem w zakresie rozwijania oraz podejmowania
działalności gospodarczej w latach 2016-2020,
▪ Księga dobrych praktyk z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 pt. „Na obszarze
Lokalnej Grupy Działania - Przyjazne Mazowsze zaszła zmiana.



Uchwały Zarządu

Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2020
Zarząd LGD-PM podjął 4 uchwały dotyczące przyjęcia
sprawozdania i rekomendacji z przeprowadzonego
warsztatu refleksyjnego, w sprawie inwentaryzacji
składników majątkowych w roku 2020, powołania Kapituły
Marki Przyjazne Mazowsze w celu przyznania Certyfikatów
Marka Przyjazne Mazowsze oraz przyjęcia nowych
członków Stowarzyszenia.



 Pracownicy wraz z przewodniczącym Rady
zorganizowali i obsłużyli posiedzenie Rady
w dniu 25.02.2020r. (nabór 07.01. –
20.01.2020r.) – uczestniczyło 13 osób.

 Rada w 2020 r. zaopiniowała 6 wniosków
beneficjentów o wydanie opinii w sprawie
zmian w umowach o przyznanie pomocy.

 Listy wybranych operacji opublikowane
zostały na stronie internetowej wraz
z protokołami.

Posiedzenia Rady Stowarzyszenia



 Pracownicy informowali o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

 Systematycznie opracowywali i zamieszczali informacje na stronie internetowej LGD-PM (liczba wejść 21932), Facebooku
i tablicy ogłoszeń (223 informacje).

 Publikowali informacje w lokalnej prasie – Extra Płońsk (2 ogłoszenia) w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej

 Przygotowywali i przekazywali informacje, komunikaty o organizowanych szkoleniach i spotkaniach informacyjnych na strony
internetowe gmin i powiatu płońskiego.

 Opracowali i dystrybuowali plakaty i ulotki informujące o szkoleniach, spotkaniach informacyjnych dot. LSR, zasad naboru
wniosków.

 Systematycznie zamieszczali na Facebooku informacje dot. m.in.: szkoleń, webinariów, wydarzeń, konkursów organizowanych
przez LGD-PM i inne instytucje; akcje, apele organizowane przez LGD-PM tj.: „Ratujmy pszczoły”, „Nie czyń drugiemu, co tobie
niemiłe”, „Nie wyrzucaj śmieci do lasu”, „Chrońmy las, bez lasu nie będzie nas”, „Pamiętaj! To oni ratują Ci Zycie”;
komunikaty dla Wnioskodawców i Beneficjentów działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”;
komunikaty dla przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, grup producentów rolnych dot. działalności w czasie pandemii;
relacje z realizowanych inicjatyw w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej. Ponadto promowali produkty lokalne,
które otrzymały Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze (II edycja) oraz filmy wydane w ramach projektów takie jak:
„Dziedzictwo obok mnie - wędrówki po obszarze LGD - Przyjazne Mazowsze”, „Skarby Przyjaznego Mazowsza”; zapraszali do
udziału w wirtualnym spacerze po naszym obszarze; organizowali konkursy na FB tj.: „Weekend blisko nas”, „Moje kulinaria”,
„Skarby Przyjaznego Mazowsza” oraz „Perły i Perełki wśród nas”.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania informacyjne



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 07.01.2020r. – zaproszenie do wzięcia udziału w XIII edycji Konkursu o Laur Marszałka
Województwa Mazowieckiego,

 06.02.2020r. – zachęcanie stowarzyszeń, KGW do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Jak pisać
wnioski na konkursy ofert?” organizowanym przez Starostwo Powiatowe
w Płońsku,

 24.02.2020r. – zamieszczenie informacji podsumowującej warsztaty refleksyjne,

 27.02.2020r. – zaproszenie do udziału w 13. edycji konkursu „Seniorzy w akcji! organizowanym
przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku
– Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności,

 28.02.2020r. – upowszechnienie informacji o naborze wniosków dla aktywnych społecznie
wspólnot lokalnych, organizowanym przez Samorząd Mazowsza,

 03.03.2020r. – zachęcenie przez LGD - Przyjazne Mazowsze w imieniu organizatora Gminy
Naruszewo do udziału w V Biegu Wiosny - Tustań 2020,

 05.03.2020r. – zaproszenie do obejrzenia nagrania webinarium informacyjnego dot.
najważniejszych informacji nt. Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy – jakie działania
będzie wspierał, jakie są zasady konkursu dotacyjnego, kto może się starać
o dofinansowanie,

 27.03.2020r. – upowszechnienie informacji dot. dezynfekowania produktów spożywczych,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 02.04.2020r. – upowszechnienie informacji dot. tarczy antykryzysowej - wsparcie ZUS,

 07.04.2020r. – upowszechnienie informacji dot. Zasad bezpieczeństwa w walce
z koronawirusem,

 14.04.2020r. – upowszechnienie komunikatu dla Beneficjentów poddziałania 19.2
dotyczącego zwolnienia z opłacania składek do ZUS,

 15.04.2020r. – zachęcenie do wzięcia udziału w ankiecie pt. „Moja sytuacja w czasie
koronawirusa” opracowanej przez Polską Akademię Nauk Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa,

 20.04.2020r. – promocja Wirtualnego Targu Powiatu Płońskiego,

 22.04.2020r. – zaproszenie do udziału w webinarium: ,,Wsparcie Powiatowego Urzędu
Pracy dla organizacji pozarządowych w związku z COVID-19" organizowanym przez
Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej,

 24.04.2020r. – zachęcenie do przyłączenia się do akcji pt. Chrońmy las, bez lasu nie będzie
nas” organizowanej przez LGD-Przyjazne Mazowsze,

 24.04.2020r. – upowszechnienie informacji dot. ogłoszenia przez Powiatowy Urząd Pracy
w Płońsku naborów wniosków - Pożyczki dla mikroprzedsiębiorców,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 29.04.2020r. – upowszechnienie informacji dla Beneficjentów dot. uchylenia przepisów
dotyczących obowiązku stosowania konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców w ramach
PROW,

 30.04.2020r. – zachęcenie do przyłączenia się i udostepnienia apelu pt. Pamiętaj! To oni ratują
Ci Zycie organizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze,

 04.05.2020r. – informacja dot. otrzymania przez LGD- Przyjazne Mazowsze dodatkowych
środków unijnych w kwocie 800 000 zł na działalność gospodarczą,

 10.05.2020r. – upowszechnienie informacji o wsparciu dla Organizacji Pozarządowych
w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19,

 11.05.2020r. – zaproszenie do udziału w wirtualnym spacerze po naszym obszarze, który
można obejrzeć na stronie internetowej LGD- Przyjazne Mazowsze:
http://www.lgdpm.pl/wirtualny-spacer/ ,

 11.05.2020r. – upowszechnienie informacji o wsparciu finansowym na działalność Kół
Gospodyń Wiejskich przez ARiMR,

 12.05.2020r. – zaproszenie do włączenia się do akcji NIE CZYŃ DRUGIEMU CO TOBIE NIEMIŁE
organizowanej przez LGD - Przyjazne Mazowsze poprzez udostępnienie lub zamieszczenie
komentarza pod postem,

http://www.lgdpm.pl/wirtualny-spacer/


Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 20.05.2020r. – zaproszenie do włączenia się do akcji „Ratujmy pszczoły” organizowanej przez
LGD-Przyjazne Mazowsze,

 25.05.2020r. – zaproszenie do udziału w bezpłatnym spotkaniu szkoleniowo – informacyjnym
w ramach projektu pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL),

 29.05.2020r. – zaproszenie do przyłączenia się do akcji ,,Wyślij kartkę rodzinie zastępczej
z Powiatu Płońskiego" organizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku,

 05.06.2020r. – zachęcenie do udziału w II edycji Konkursu w ramach „Bardzo Młoda Kultura –
mazowieckie”, którego celem jest wzmocnienie środowiska animacji i edukacji oraz łączenie
sektorów kultury i oświaty poprzez edukację kulturową, czyli przygotowanie do aktywnego
i twórczego uczestnictwa w kulturze,

 10.06.2020r. – upowszechnienie informacji o spotkaniu informacyjno-szkoleniowym dla
organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu powiatu płońskiego, zorganizowanym
w ramach projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej,

 11.06.2020r. – zamieszczenie informacji dot. ogłoszenia o naborze wniosków w konkursie na
inicjatywy lokalne pt . „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ”,

 15.06.2020r. – promocja filmu pt. Dziedzictwo obok mnie – wędrówki po obszarze LGD-
Przyjazne Mazowsze zrealizowanego w ramach operacji własnej,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 16.06.2020r. – zaproszenie do udziału w konkursie „Weekend blisko nas” organizowanym przez
LGD-PM dot. znanych miejsc w powiecie płońskim, które warto byłoby polecić na weekend,

 22.06.2020r. – zamieszczenie informacji o naborze wniosków w ramach działania 9 – „Tworzenie
grup producentów i organizacji producentów” finansowanego z budżetu PROW 2014-2020 dot.
wsparcia grup producentów rolnych i organizacji producentów nawet 100 tys. euro rocznie,

 23.06.2020r. – promocja akcji Uratuj Pszczołę,

 26.06.2020r. – promocja oraz zachęcenie do obejrzenia filmu pt. Skarby Przyjaznego Mazowsza
realizowanego w ramach międzynarodowego projektu współpracy „CoWiP”,

 06.07.2020r. – zamieszczenie informacji o wynikach w Konkursie na inicjatywy lokalne
pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” (LEL) w ramach Programu Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich na lata 2014-2020 r. Priorytet 3 Aktywni Obywatele,

 7.07.2020r. – zaproszenie do udziału w konkursie „Moje kulinaria” organizowanym przez LGD-PM,
zachęcającym do zaprezentowania produktów nawiązujących do tradycyjnych przepisów naszych
babć i dziadków (156 udostepnień na FB),

 13.07.2020r. – zaproszenie na warsztaty dla projektodawców w ramach projektu
pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 23.07.2020r. – rozpowszechnienie informacji o podpisaniu umowy partnerskiej w międzynarodowym
projekcie współpracy LGD o nazwie ENERDECA II. Udział w projekcie zadeklarowało 24 LGD: 14
z Grecji, 5 z Polski, 3 z Portugalii i po 1 z Litwy i Cypru,

 23.07.2020r. – rozpowszechnienie informacji o pozyskaniu środków przez Stowarzyszenie na Rzecz
Rozwoju i Edukacji, we współpracy z Gminą Sochocin za pośrednictwem LGD-Przyjazne Mazowsze w
ramach przedsięwzięcia Atrakcje Przyjaznego Mazowsza na realizację projektu dot. powstania placu
zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przyrodniczo-sensoryczną dla mieszkańców i turystów,

 24.07.2020r. – zaproszenie mieszkańców naszego powiatu do uczestnictwa w inicjatywach lokalnych
w ramach projektu Laboratorium Edukacji Lokalnej,

 27.07.2020r. – zachęcanie mieszkańców do składania zgłoszeń w celu uzyskania Certyfikatów Marka
Przyjazne Mazowsze w ramach II edycji,

 03.08.2020r. – zachęcanie do skorzystania z platformy ogłoszeniowej w ramach realizowanej przez
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kampanii informacyjnej
pod nazwą "Cudze chwalicie, swoje poznajcie". Platforma promuje polskiebazarek.pl.
i pomaga w nawiązywaniu bezpośrednich kontaktów przez rolników i producentów żywności
z konsumentami,

 11.08.2020r. – zachęcanie do wzięcia udziału w III edycji konkursu fotograficznego „Mazowiecki Konkurs
Fotografii Kulinarnej”, którego organizatorem był Samorząd Województwa Mazowieckiego,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 12.08.2020r. – zaproszenie na promocję publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń-to co nas wyróżnia
i łączy”,

 17.08.2020r. – promocja wydarzenia MOST Jagiełły - Czerwińskie spotkania z historią i kulturą
średniowiecza,

 19.08.2020r. – uczestnictwo przedstawicieli LGD – Przyjazne Mazowsze w uroczystości
odsłonięcia tablic na cmentarzu parafialnym w Sochocinie, z nazwiskami bohaterów poległych w
wojnie polsko-bolszewickiej 1920 roku,

 19.08.2020r. – organizacja konkursu „Skarby Przyjaznego Mazowsza”, którego celem była
promocja produktów lokalnych takich jak: produkty kulinarne, rękodzieło, twórczość artystyczna
lub wydarzenia, nawiązujące do lokalnego dziedzictwa, opisanych w publikacji „Co wieś to inna
pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”. Nagrody laureatom konkursu zostały wręczone 28 sierpnia
2020 roku podczas promocji publikacji „Co wieś to inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”,

 27.08.2020r. – promocja Gospodarstwa Pana Krzysztofa Kowalskiego, które zostało wpisane do
Europejskiej Sieci Zagród Edukacyjnych,

 31.08.2020r. – zachęcenie do obejrzenia odcinka pt. „Niejednym śladem” nagranego
w Czerwińsku nad Wisłą i emitowanego w TVP Warszawa,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 07.09.2020r. – zaproszenie na spotkanie konsultacyjne dotyczące pomysłu na wykorzystanie
dodatkowych środków na projekt współpracy w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju
(poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020),

 10.09.2020r. – zaproszenie na szkolenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych organizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku,

 16.09.2020r. – organizacja przez LGD-PM konkursu „Perły i Perełki wśród nas” dla dorosłych
i dzieci, którego celem była identyfikacja i promocja artystycznych talentów uczestników
konkursu (230 udostępnień na FB),

 19.09.2020r. – udział LGD-PM w VII Jarmarku Raciąskim jako partner projektu,

 21.09.2020r. – wywiad z p. Danutą Kucińską na antenie KRDP nt. Jak wspierać lokalne
inicjatywy, popularyzować produkty lokalne, budować regionalne i międzynarodowe sieci
współpracy i na temat działań LGD - Przyjazne Mazowsze,

 22.09.2020r. – zaproszenie na webinarium pt. ,,Produkcja i sprzedaż żywności w ramach
rolniczego handlu detalicznego” organizowane przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek
Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie,

 25.09.2020r. – zachęcanie do udziału w warsztatach etnograficznych dla szkół, bibliotek,
ośrodków kultury i innych organizacji i instytucji pracujących z dziećmi lub młodzieżą,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 07.10.2020r. – zaproszenie do udziału w konsultacjach społecznych dot. projektu programu
współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok,

 09.10.2020r. – udzielenie wywiadu przez p. Danutę Kucińską w Radio Płońsk na temat
przyznanych Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w ramach II edycji,

 09.10.2020r. – zamieszczenie informacji o przyznaniu Certyfikatów Marka Przyjazne
Mazowsze w ramach II edycji,

 09.10.2020r. – promocja poradnika dla Kół Gospodyń Wiejskich pt. Lokalne, regionalne
i tradycyjne szansą dla Kół Gospodyń Wiejskich II,

 12.10.2020r. – promocja utworzonej strony internetowej, gdzie znajdują się informacje
o lokalnych produktach partnerów międzynarodowego projektu współpracy CoWiP,

 14.10.2020r. – zamieszczenie Informacji dot. możliwości udziału w szkoleniu
pt. Zarządzaniem projektem oraz pt. Pozyskiwanie funduszy,

 14.10.2020r. – zamieszczenie informacji dla przedsiębiorców dot. wsparcia z RPO WM,

 promocja i wspieranie działań realizowanych przez grupy nieformalne i stowarzyszenia
(11 inicjatyw), które zostały wybrane w konkursie grantowym w ramach projektu LGD-
Przyjazne Mazowsze pt. „LABORATORIUM EDUKACJI LOKALNEJ” sfinansowanego przez
Narodowy Instytut Wolności ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
Inicjatywy realizowane przez Grantobiorców w okresie od lipca do października 2020 r.,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 20.10.2020r. – informowanie o naborze wniosków dla rolników na rozpoczęcie
pozarolniczej działalności gospodarczej, którego organizatorem była Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

 26.10.2020r. – zachęcanie do skorzystania z poradnika dla ubiegających się o przyznanie
pomocy pt. „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich
rozwój”,

 28.10.2020r. – zamieszczanie informacji dot. wsparcia dla firm w związku z COVID-19
w ramach Antykryzysowej Tarczy Branżowej,

 29.10.2020r. – zachęcanie do udziału w konkursie literackim "Henryki" organizowanym
dla młodzieży z powiatu płońskiego prze I LO im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku,

 03.11.2020r. – zachęcenie do wzięcia udziału w konkursie „Odkryj swój skarb”
organizowanym przez Narodowe Centrum Kultury,

 09.11.2020r. – Informowanie o naborze wniosków w ramach Programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Kultura ludowa i tradycyjna”,

 10.11.2020r. – promocja filmu nagranego w Śródborskiej Manufakturze Serów
w Śródborzu (gm. Baboszewo), zrealizowanego w ramach warsztatu prozdrowotnego
zorganizowanego przez grupę nieformalną „Razem dla Seniorów” w ramach projektu
pt. Trenuj umysł, ciało, serce z babcią i dziadkiem,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 01.12.2020r. – zamieszczenie informacji podsumowującej projekt pt. Laboratorium Edukacji
Lokalnej,

 opracowanie zgłoszenia na konkurs do ogólnopolskiej publikacji KSOW pt. „Razem, lepiej, ciekawiej.
32 opowieści o wspólnocie”,

 promocja indywidualna na FB produktów i inicjatyw, które otrzymały w ramach II edycji - Certyfikat
Marka Przyjazne Mazowsze oraz zamieszczenie prezentacji o produktach na stronie internetowej,

 19.11.2020r. – promocja produktów lokalnych wytwarzanych przez Panią Magdalenę Lewandowską
z Śródborskiej Manufaktury Serów, które otrzymały Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze
w kategorii Produkt za sery i jogurty owcze (I edycja),

 23.11.2020r. – promocja inicjatywy pt. Most Jagiełły – czerwińskie spotkania z historią i kulturą
średniowiecza”, która otrzymała w 2020 r. w ramach II edycji - Certyfikat Marka Przyjazne
Mazowsze,

 24.11.2020r. – promocja projektu pt. Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców i turystów
poprzez budowę ekologicznej wiaty rowerowej, zrealizowanego przez Gminę Sochocin za
pośrednictwem LGD-PM,

 27.11.2020r. – promocja projektu "e-Czerwińsk-historyczne dziedzictwo kulturowe" realizowanego
przez Stowarzyszenie "Nasz Czerwińsk nad Wisłą". W ramach projektu stworzona została strona
internetowa oraz aplikacja mobilna o tematyce dziedzictwa kulturowego historycznej części
Czerwińska nad Wisłą,



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

 02.12.2020r. – zachęcanie do zapoznania się z publikacją pt. „Bazarek Umiejętności -
Miasto i Gmina Raciąż - uczymy się od siebie” wydaną przez Regionalne
Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu w ramach
projektu LGD-PM pt. „Laboratorium Edukacji Lokalnej” z Funduszu Inicjatyw
Obywatelskich,

 07.12.2020r. – informowanie o możliwości uczestnictwa w webinarium pt. Daj się
poznać...... oraz Storytelling w NGO, organizowanym przez Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej,

 07.12.2020r. – informowanie oraz zachęcenie rolników i Kół Gospodyń Wiejskich do
udziału w konkursie „Polska Wieś Smakuje” organizowanym przez Narodowy Instytut
Kultury i Dziedzictwa Wsi,

 17.12.2020r. – promocja projektu pt. Zwiększenie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców
i turystów poprzez budowę placu zabaw wraz ze ścieżką edukacyjną przyrodniczo -
sensoryczną w Sochocinie, zrealizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i
Edukacji, we współpracy z Gminą Sochocin - za pośrednictwem LGD-PM,

 18.12.2020r. – informowanie oraz zachęcanie do udziału w II Konkursie „Moja SMART
wieś. IDEA i FAKT" organizowanym przez Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej
Akademii Nauk (Gmina Sochocin zgłosiła projekty zrealizowane za naszym
pośrednictwem i otrzymała wyróżnienie).



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

szkolenia

Szkolenia dla członków Rady Stowarzyszenia, zarządu i pracowników biura
 styczeń - luty 2020r.  - Warsztaty komunikacji w języku angielskim z zakresu Programu Leader PROW 2014-2020,

 17.09.2020r. - Metody współpracy ze społecznością lokalną ze zwróceniem uwagi na grupy  defaworyzowane  -
liczba uczestników – 5 osób.

Szkolenia dla zarządu i pracowników biura organizowane przez inne podmioty
 24.04.2020r. - Wsparcie Powiatowego Urzędu Pracy dla organizacji pozarządowych

w związku z Covid-19,

 07.05.2020r. - Jak robić webinaria? Krótki przewodnik dla początkujących”,

 11.05.2020r. - Realizacja zleconych zadań publicznych przez organizację i kluby sportowe
w czasie epidemii,

 07.10.2020r. oraz 02.12.2020r. - Telekonferencja dla LGD z Mazowsza,

 20.11.2020r. - Szkolenie online pt. „Pozyskiwanie funduszy”, organizowane przez Starostwo Powiatowe w Płońsku
i Fundację Obserwatorium,

 09.12.2020r. - Warsztaty online z zakresu przygotowania, realizacji i rozliczenia projektu
w ramach Poddziałania 19.3 Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania,

 17.12.2020r. - Webinarium pt. Storytelling w NGO, organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek Ekonomii
Społecznej,

 23.12.2020r. - Telekonferencja dla LGD z Mazowsza.



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 
szkolenia dla wnioskodawców i lokalnych liderów

➢ 20.02.2020 r. - Warsztaty refleksyjne na temat realizacji LSR i działalności LGD-PM w roku 2019.

➢ W warsztatach uczestniczyło 21 osób.



W 2020 r. LGD-PM złożyła 5 wniosków na realizację dodatkowych zadań (FIO, KFS, Erasmus +, NIW, Powiat Płoński). Ponadto zgłosiła projekt pt. „Co wieś to inna
pieśń” do konkursu na projekt współpracy międzynarodowej.

W 2020 roku LGD-PM realizowała następujące projekty:

 Realizacja projektu pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) w ramach ogólnopolskiego Programu Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu

Wolności (NIW) - wybrano 11 Grantobiorców do realizacji lokalnych inicjatyw, na ich realizację otrzymali dotacje w wysokości po 5 000 zł, razem 55 000 zł,

 Realizacja międzynarodowego projektu współpracy pt. „Co Wieś to inna pieśń” - kontynuacja,

 Realizacja międzynarodowego projektu współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” o akronimie „Wieś” z Lokalen

Aktionsgruppe ,,Rund um den Drömling” z Niemiec – kontynuacja,

 Przyznanie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w ramach II edycji,

 Podpisanie umowy partnerskiej w międzynarodowym projekcie współpracy LGD o nazwie ENERDECA II w dniu 23.07.2020 r. Udział w projekcie zadeklarowało 
24 LGD: 14 z Grecji, 5 z Polski, 3 z Portugalii i po 1 z Litwy i Cypru. Celem  projektu jest wypromowanie ponadnarodowego produktu „turystyki kreatywnej”, 
rozumianej jako alternatywna forma turystyki, która ma na celu zaangażowanie turystów w twórcze działania związane z kulturalnym kapitałem danego 
regionu. Trasy partnerów utworzą międzynarodową sieć tras „turystyki kreatywnej”.  Całkowity budżet projektu to ponad 1 mln Euro. Budżet polskich LGD to 
ponad 163 tys. Euro,

 Opracowanie koncepcji i przygotowywanie materiałów do projektu pn. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia (akronim CERS)
w ramach projektu współpracy (działanie 19.3, PROW na lata 2014 -2020). Liderem projektu jest LGD- Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”.
Celem inicjatywy jest aktywizacja mieszkańców obszaru obu LGD i jego promocja oraz wzrost atrakcyjności turystycznej regionu poprzez utworzenie CERS.

.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania dodatkowe



 W marcu 2020r. LGD – PM złożyła do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w
Warszawie dokumenty o dodatkowe środki na realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W 2020 r.

 Zarząd Województwa Mazowieckiego rozpatrzył pozytywnie nasz wniosek i jako jedna z kilkunastu LGD
na Mazowszu pozyskaliśmy dodatkowe środki unijne w kwocie 800 000 zł, dla mieszkańców naszego
obszaru, obejmującego gminy: Baboszewo, Miasto i Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec,
Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Sochocin, Załuski, Raciąż i Miasto Raciąż!!!

 Dzięki temu zainteresowane osoby miały szansę otworzyć działalność gospodarczą, w ramach
przedsięwzięcia Firma z pomysłem, za pośrednictwem LGD - Przyjazne Mazowsze.

 Przypominamy, że w wyniku poprzedniego konkursu w 2016 roku zdobyliśmy 8 000 000,00 zł na
realizację lokalnej strategii rozwoju oraz 1 850 000 zł na koszty bieżące i aktywizację. Większość
środków została już wykorzystana. Świadczy to o dużym zapotrzebowaniu ze strony mieszkańców,
samorządów, instytucji i organizacji na korzystanie z dofinansowania własnych pomysłów i inicjatyw.

Dodatkowe środki



Projekt pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej
Projekt pt. Laboratorium Edukacji Lokalnej (LEL) otrzymał dofinansowanie w ramach ogólnopolskiego Programu
Funduszu Inicjatyw Lokalnych (FIO) Narodowego Instytutu Wolności (NIW) w wysokości 115 tys. zł. Realizowany
był od 1.05.2020 r. do 30.11.2020 r.

➢ Celem projektu było pobudzanie mieszkańców do podejmowania aktywności społecznej, nieformalnego
uczenia się poprzez realizowanie mini-projektów w swoim środowisku. LEL umożliwił dotarcie z nieformalną
edukacją do wielu miejscowości w 11 gminach powiatu płońskiego, zwłaszcza tych o utrudnionym dostępie
do miast, a przede wszystkim wykorzystanie lokalnych zasobów.

➢ Projekt obejmował następujący zakres działań:
- opracowanie modelu LEL oraz narzędzi edukacyjnych, scenariuszy i pakietów edukacyjnych, dokumentacji
projektowej,
- kampanię informacyjną,
- ogłoszenie i przeprowadzenie konkursu grantowego oraz wybór projektów do dofinansowania,
- warsztaty dla wybranych projektodawców dotyczące wdrażania projektów (14 lipiec 2020r.),
- realizację wybranych inicjatyw,
- systematyczne doradztwo, monitoring i ewaluację oraz rozliczenie grantobiorców.

➢W ramach przeprowadzonego konkursu grantowego, skierowanego do organizacji pozarządowych i grup
nieformalnych z powiatu płońskiego zostało wybranych 11 inicjatyw. Na ich realizację Grantobiorcy otrzymali
dotacje w wysokości po 5 000 zł, razem 55 000 zł. Każda inicjatywa obejmowała kilka wydarzeń włączających
i angażujących społeczność lokalną, dzięki czemu mieszkańcy małych miejscowości mogli aktywnie spędzać
czas, kontaktować się ze sobą, zdobywać wiedzę i rozwijać kompetencje społeczne i obywatelskie a także
angażować się na rzecz dobra wspólnego mieszkańców.



Koło Gospodyń Wiejskich Korytowo 
Tytuł operacji: Odżywianie w praktyce

➢ Celem projektu było pozyskanie wiedzy na temat świadomego
odżywiania, zdobycie umiejętności sporządzania posiłków zgodnie
z zasadami świadomego odżywiania oraz integracja i aktywizacja
społeczności lokalnej.

➢ W ramach projektu zakupiono kurs online: Odkryj bogactwo zdrowego
odżywiania oraz robot kuchenny. Ponadto przeprowadzono trzy
warsztaty dotyczące zdrowego odżywiania, podczas których
uczestnicy projektu wysłuchali 15 modułów w ramach kursu online.
Kurs okazał się doskonałym źródłem wiedzy i narzędziem łamiącym
stereotypy dotyczące diet, a pozyskana wiedza pozwoliła na
stopniowe uświadomienie sobie, czym jest zdrowe odżywianie i jak je
świadomie stosować.



Grupa nieformalna „Eco-Edu” z Sochocina 

Tytuł operacji: Myśl globalnie, działaj lokalnie! – działania proekologiczne w gminie Sochocin

➢ Celem projektu było zdobycie i ugruntowanie wiedzy
z zakresu postaw proekologicznych uczestników oraz
organizatorów projektu. Zrozumienie konieczności ochrony
środowiska w miejscu zamieszkania, a tym samym naszej
planety, jak również promocja ekologicznego stylu życia
wśród mieszkańców Gminy Sochocin.

➢ W ramach projektu przeprowadzono:
- warsztaty z tworzenia Eko-toreb (nauka postaw

proekologicznych dzieci),
- warsztaty nauki postaw ekologicznych w życiu poprzez teatr

kamishibai,
- spotkanie pt. „Śmieci najbardziej uciążliwy problem na

świecie” na podstawie książki Gerdy Raidt o tym samym
tytule, dla klas III Szkoły Podstawowej w Sochocinie,

- „Rodzinny konkurs ekologiczny” dla mieszkańców Gminy
Sochocin promujący postawę proekologiczną w życiu
codziennym, w gospodarstwie domowym.



Grupa nieformalna „Teraz My” z Gralewa 
Tytuł operacji: Bez lęku w przyszłość

➢ Celem projektu była integracja społeczeństwa, zdobycie wiedzy poprzez wspólne działanie
i angażowanie społeczności lokalnej, wykształcenie postawy odważnego spoglądania
w przyszłość, wiary we własne siły i możliwości oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach
trudnych i stresowych.

➢ W ramach projektu przeprowadzono:
- warsztaty międzypokoleniowe pt. „Emocje”, w ramach których zorganizowano pokaz

eksperymentów dla dzieci, poprowadzono zajęcia z robotki oraz ogłoszono konkurs plastyczny,
- spotkanie ewaluacyjno- konsultacyjne przy użyciu aplikacji Zoom,
- spotkanie pt.: „Edukacja”, podczas którego wysłuchano wykładu na temat zawodów przyszłości,

przeprowadzono rozmowy z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych oraz zaprezentowano
międzynarodowy program edukacyjny Odyseja Umysłu. Odbyły się także pokazy robotów
i komputerowych ćwiczeń wspomagających pamięć,

- warsztat pt.: „Moja Tożsamość”, którego celem było przekazanie wiedzy historycznej, integracja
pokoleniowa oraz ukazanie wartości człowieka i walecznej postawy w czasach kryzysowych.
Warsztat połączony był z plenerowym ogniskiem wielopokoleniowym. Podczas warsztatu
zorganizowana była także olimpiada Pamięci z nagrodami,

- spotkanie skierowane do osób starszych dotyczące radzenia sobie z problemem osamotnienia,
nadmiernej ufności w fałszywe próby pomocy oraz pracy nad własną asertywnością.
Przeprowadzono również konkurs rodzinny o tematyce: „Bezpieczeństwo”,

- spotkanie online pt. „Już potrafię”. Podczas organizacji tego spotkania został utworzony profil na
facebooku „GRALEWO Laboratorium Edukacji Lokalnej”, na której zostały opublikowane
informacje dotyczące spotkania online.



Regionalne Stowarzyszenie Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu

Tytuł operacji:  Bazarek umiejętności – Miasto i Gmina Raciąż – uczymy się od siebie

➢ Celem projektu było odkrycie i utrwalenie lokalnych tradycji oraz stworzenie pomostu
pomiędzy mieszkańcami wsi i miasta w postaci wspólnej płaszczyzny kulturowej za
pomocą wymiany wiedzy i umiejętności między uczestnikami projektu. W trakcie
realizacji projektu uczestnicy działań pozyskali nowe umiejętności w zakresie tkactwa,
czy haftu. Nauczyli się jak współpracować by osiągnąć wspólny cel, pomagać sobie
nawzajem i wykorzystywać swoje umiejętności dla dobra lokalnej wspólnoty,
wytworzyli w sobie podstawy właściwej postawy obywatelskiej.

➢ W ramach projektu przeprowadzono:
- cykl spotkań z KGW „Tworzę i poznaję”, w ramach których zorganizowano spotkania

pt. „Opowieści mojej babci”, odbywające się w poszczególnych Kołach i w siedzibach
Stowarzyszeń. Podczas spotkań zbierane były opowieści i wspomnienia z regionu w
formie nagrania oraz poszukiwane lokalne tradycje. Stowarzyszenie odwiedziło 7 kół
KGW,

- wizytę studyjną do Łowicza, gdzie odbył się 2- dniowy kurs haftu łowickiego
płaskiego,

- warsztaty prowadzone w MCKSiR lub w siedzibach KGW, podczas których
przygotowywano prace rękodzielnicze oraz potrawy kulinarne,

- konkurs rękodzielniczy „Umiem więcej – tradycje łowickie w lokalnej twórczości
rękodzielniczej”,

- wydanie publikacji zawierającej informacje o projekcie i jego uczestnikach a także
zdjęcia, opowieści i ciekawostki odnoszące się do tradycji i zwyczajów w regionie.



Grupa nieformalna „Razem dla seniorów” z gm. Płońsk 
Tytuł operacji: Trenuj umysł, ciało, serce z babcią i dziadkiem

➢ Celem projektu było zdobycie przez uczestników nowej wiedzy i umiejętności,
a także rozpropagowanie międzypokoleniowego uczenia się na gruncie
lokalnym i zaktywizowanie mieszkańców do wspólnych działań, którzy byli
inicjatorami i twórcami przedsięwzięć, a nie tylko biernymi odbiorcami.

➢ W ramach realizacji projektu odbyły się następujące warsztaty:
- warsztat kulinarny podczas którego przedstawiono informacje o założeniach

Laboratorium Edukacji Lokalnej, główne założenia idei działania Jadłodzielni, odbyła
się wspólna wymiana przepisów i przetworów oraz wspólne pieczenie ciast, a także
międzypokoleniowe ćwiczenia pamięci,
- warsztat dotyczący ziołolecznictwa oraz dobroczynnych właściwości miodów.
Podczas warsztatu uczestnicy wysłuchali wykładu o otaczających nas roślinach, ich
właściwościach oraz o roli pszczół w ekosystemie i zagrożeniach jakie na nie czyhają.
Ponadto dzieci zbudowały klockowe pszczoły podczas gdy rodzice słuchali wykładu
o ziołach i miodach,
- warsztaty kulinarno-historyczno-artystyczne, w których udział wzięły zarówno
osoby dorosłe jak i dzieci. Podczas spotkania uczestnicy przygotowali własnoręcznie
zdobione chlebki, zaznajomili się z historią miasta i wrócili wspomnieniami do
tradycji rodzinnych, jak także narysowali pastelami lawendowe obrazy,
- warsztaty prozdrowotne, które odbyły się zdalnie ze względu na wprowadzone
obostrzenia epidemiologiczne. W ramach warsztatów nagrano film w Śródborskiej
Manufakturze Serów w Śródborzu oraz film instruktarzowy dotyczący ćwiczeń
fizycznych.



Stowarzyszenie „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” 
Tytuł operacji: Aktywizacja społeczności lokalnej w miejscowości Czerwińsk nad Wisłą

➢ Celem projektu była aktywizacja społeczności lokalnej zamieszkującej teren miasta
i gminy Czerwińsk nad Wisłą, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci, młodzieży
oraz rodzin z dziećmi, jak również kształtowanie postaw obywatelskich oraz
edukacja społeczna od najmłodszych lat. Projekt przyczynił się̨ do integracji
uczestników, w tym integracji międzypokoleniowej, jak również zwiększył
świadomość ludzi młodych dotyczącą̨ wolontariatu oraz pracy na rzecz
społeczeństwa, a także przyczynił się do rozwoju osobistego wolontariuszy.

➢ W ramach projektu odbyło się sześć spotkań animacyjno-kulturalnych, które
zintegrowały uczestników projektu: organizatorów, wolontariuszy oraz
mieszkańców miasta i gminy Czerwińsk nad Wisłą, takich jak letnie kino
plenerowe, gry i animacje w terenie, koncert Budyń Julka Tuwima, przedstawienia
Teatru Lalek „Igraszka”, warsztaty robienia kukiełek teatralnych. W ramach
realizacji zadania został zakupiony profesjonalny sprzęt nagłaśniający, który
posłużył do organizacji działań muzycznych w prowadzonej animacji. W ramach
realizacji projektu zostały również zakupione różne gry dla dzieci do wykorzystania
w plenerze.



Stowarzyszenie Kreatywnych Kobiet „Na obcasach” w Jońcu
Tytuł operacji: Joniec - moje miejsce na Ziemi - poznaję historię i kulturę swojej okolicy 

➢ Celem projektu było pogłębienie wiedzy historycznej,
kulturowej i architektonicznej o gminie Joniec przez
jej mieszkańców oraz kształtowanie postaw
patriotycznych w lokalnym środowisku.

➢ W ramach projektu przeprowadzono:
- prelekcje: Poznajemy naszą Gminę Joniec (zapoznanie
uczestników z lokalną historią, kulturą, infrastrukturą),
- warsztaty: Szukamy regionów z podobną historią,
- wyjazd studyjny do Wrocławia,
- warsztaty: „Przeżyjmy to jeszcze raz” - prezentacja
z wyjazdu, podobieństwa i różnice do naszej Gminy,
- spotkanie podsumowujące projekt.



Stowarzyszenie Rozwoju wsi: Królewo, Idzikowice i Krajęczyn 

Tytuł operacji: Warsztaty „Siła emocji Przedszkolaka” dla dzieci z oddziału przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej w Królewie

➢ Celem projektu było zwrócenie uwagi części lokalnej społeczności na znaczenie inteligencji
i świadomości emocjonalnej oraz rozwójój postaw pożytecznych społecznie, w rozwoju dzieci
oraz w budowaniu lepszego, wspólnego dobra na rzecz społeczności.

➢ W ramach projektu przeprowadzono cykl warsztatów edukacyjno- psychologicznych dla dzieci
z oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Królewie:

- I Warsztat dla dzieci – spotkanie wprowadzające – umiejętność zapoznania się,
- II Warsztat dla dzieci – Poznajemy definicje emocji i w jakich sytuacjach je odczuwamy,
- III Warsztat dla dzieci – Prace plastyczne – pozytywne emocje. Bajka edukacyjna o szczęściu,

uśmiechu i dobrym humorze,
- IV Warsztat dla dzieci – Emocje negatywne oraz prace plastyczne dot. negatywnych emocji.

Bajka edukacyjna o złym humorze, smutku i złości,
- V Warsztat dla dzieci - Zabawy ruchowo-muzyczne – pozytywne emocje kontra negatywne

emocje,
- VI Warsztat dla dzieci – Demonstrujemy emocje,
- VII Warsztat dla dzieci – Co teraz czuję – opowiadamy o swoich emocjach i pokazujemy emocje

na tablicy demonstracyjnej,
- VIII Warsztat dla dzieci – Malujemy radość, złość i strach – emocje przelane na papier,
- IX Warsztat dla dzieci – Podsumowanie. Pogadanka z dziećmi na temat emocji,

oraz indywidualne konsultacje dla rodziców z ekspertem-psychologiem.



Grupa nieformalna „Dla relaksu” z Nowego Miasta
Tytuł operacji: Strefa chilloutu – relaksu

➢ Celem projektu było wprowadzenie lokalnego społeczeństwa na drogę trwałego
i zrównoważonego rozwoju poprzez aktywną pracę nad sobą, swoją wiedzą oraz swoim
otoczeniem, jak również zaznaczenie pozytywnych skutków relaksu dla życia i zdrowia
ludzkiego. Rezultatem projektu było stworzenie zacisznego, ogólnodostępnego, integracyjnego
miejsca do relaksu i rozwoju osobistego dla społeczności lokalnej.

➢ W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- zakupiono elementy stałe niezbędne do zagospodarowania Strefy chillotu tj: stół ogrodowy

z 2 ławkami, stoliki i krzesła do gier, parasol ogrodowy, koce i leżaki z logotypami, tablicę
informacyjną, skrzynki i palety do wykonania kwietników i półek na książki, oświetlenie solarne
oraz wykonano prace nasadzeniowe i adaptacyjne,

- spotkanie inaugurujące pt. „Ruszyła strefa chilloutu – relaksu”, podczas którego wysłuchano
dwóch prezentacji pn. „Choroby cywilizacyjne” i „Ruszyła strefa chilloutu-relaksu” ,

- uroczyste otwarcie Strefy chilloutu – relaksu podczas spotkania pt. „Strefa chilloutu – relaksu
jako dobro wspólne społeczności lokalnej”,

- finał programu EkoMisja -Nie Marnuję!, którego celem było zwiększenie poziomu świadomości
ekologicznej i kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów szkół podstawowych,

- warsztaty wikliniarskie prowadzone przez mistrza wikliniarstwa -Wojciecha Świątkowskiego,
- Obchody Dnia Edukacji Narodowej oraz organizacja Światowego Dnia Żywności i Walki

z Głodem,
- przygotowanie Strefy chilloutu-relaksu do zimy.



Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Football Academy Płońsk 
Tytuł operacji: Trening czyni mistrza…

➢ Celem projektu było propagowanie współzawodnictwa sportowego,
upowszechnianie uprawiania sportów oraz możliwość rozwoju
najmłodszych grupy odbiorców poprzez wykorzystanie ich
potencjału sportowego, rozbudzanie pasji oraz propagowanie
sportowej rywalizacji z poszanowaniem zasad fair play.

➢ W ramach projektu stowarzyszenie prowadziło ogólnodostępne
zajęcia w postaci treningów piłki nożnej dla dzieci w wieku 4-12 lat
z gminy Naruszewo i okolic. Treningi odbywały się dwa razy
w tygodniu. Ponadto przeprowadzono dwa turnieje oraz warsztaty
szkoleniowe na tematy prozdrowotne. Ze środków pozyskanych
w ramach projektu stowarzyszenie zakupiło również sprzęt
sportowy niezbędny do prowadzenia zajęć piłki nożnej.



Stowarzyszenie „Amicus” Gminy Dzierzążnia
Tytuł operacji: Wolontariat szansą dla ochrony środowiska w gminie Dzierzążnia

➢ Celem projektu było zwiększenie zaangażowania grupy seniorów z terenu gminy Dzierzążnia
w życie publiczne społeczności lokalnej poprzez upowszechnienie wolontariatu wśród nich oraz
stworzenie im możliwości wykonywania pracy wolontariackiej w utworzonym Klubie
Wolontariusza i realizowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego i społeczności
lokalnych.

➢ W ramach projektu zrealizowano następujące działania:
- zakupiono 10 tabletów oraz przeprowadzono szkolenie z obsługi tabletu dla dwóch

10-osobowych grup, dzięki czemu podniesiono wiedzę i umiejętności informatyczno-
komunikacyjne uczestników projektu,

- przeprowadzono szkolenie pn. "Dlaczego warto być wolontariuszem, aspekty prawne
dotyczące wolontariatu”,

- przeprowadzono szkolenie pn. „Ochrona trzmieli i sposoby zdobywania bazy pokarmowej dla
ginących trzmieli oraz skutki wypalania traw i miedz”,

- utworzono Klub Wolontariusza, w którym realizowano różne inicjatywy, w tym zakupiono
materiały na budki oraz wykonano 10 domków dla trzmieli, które przekazano mieszkańcom w
celu propagowania wśród mieszkańców gminy Dzierzążnia postaw proekologicznych,

- zorganizowano integracyjny Festyn Ekologiczny, który rozpoczął się prelekcją na temat
recyklingu i segregacji śmieci. Następnie odbył się Konkurs ekologiczny, w którym nagrodami
były zakupione w ramach projektu rośliny miododajne.



Liderem projektu jest Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze, natomiast partnerami w projekcie: Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy -
Lokalna Grupa Działania (partner krajowy) oraz związek Mancomunidad de Desarrollo Condado de Huelva (partner zagraniczny).

Cel projektu:
upowszechnienie i rozwój produktów lokalnych na obszarze partnerów poprzez ich identyfikację i promocję w trakcie jego trwania.

Zadania w projekcie:

Zadania wspólne:
• wydanie publikacji prezentującej wybrane produkty lokalne w 3 wersjach językowych (angielski i partnerów),
• utworzenie strony internetowej do prezentacji produktów lokalnych wypracowanych w projekcie w 3 wersjach językowych,
• wizyta studyjna do Hiszpanii w dniach 2-6 kwietnia 2019 r . w której udział wzięli przedstawiciele Zarządu LGD-PM, rady stowarzyszenia,

członkowie obydwu Stowarzyszeń oraz laureaci konkursu na produkt lokalny, zorganizowanego w ramach prowadzonego projektu współpracy,
• wizyta partnera z Hiszpanii do Polski (w tym seminarium i stoisko promocyjne w dniach 15-16 września 2019 r.) celem zapoznania się

z obszarami LGD -Przyjazne Mazowsze oraz Stowarzyszenia Społecznej Samopomocy, z ich lokalnymi produktami oraz spotkanie
z przedstawicielami grup społecznych w celu wymiany doświadczeń.

Zadania własne LGD-Przyjazne Mazowsze:
• inwentaryzacja zasobów obejmująca identyfikację lokalnych zasobów (produkty kulinarne, rękodzieło, twórczość artystyczna oraz wydarzenia

kulturalne, historyczne) na terenie LGD-PM z obszaru obejmującego 11 gmin powiatu płońskiego,
• konkurs na produkt lokalny obejmujący produkty lokalne w 4 kategoriach: kulinaria, rękodzieło, twórczość artystyczna, wydarzenia nawiązujące

do lokalnego dziedzictwa,
• film promocyjny służący promocji produktów lokalnych oraz wybranych atrakcji obszaru LGD-PM istotnych z punktu widzenia rozwoju turystyki,
• zakup gadżetów promocyjnych,
• promocja produktów lokalnych,
• organizacja wydarzenia promującego publikację pt. „Co wieś to inna pieśń - to co nas wyróżnia i łączy”.

Międzynarodowy projekt współpracy pt. „Co wieś to inna pieśń”- kontynuacja



Projekt współpracy międzynarodowej pt. „Co wieś to inna pieśń”

Promocja publikacji pt. „Co wieś to inna pieśń - to co nas wyróżnia i łączy"

➢ 28 sierpnia 2020 r. w MCK w Płońsku odbyła się promocja publikacji pt. „Co wieś to
inna pieśń – to co nas wyróżnia i łączy”, w ramach międzynarodowego projektu
współpracy CoWiP.

➢ W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele władz i instytucji powiatowych, miejskich
i gminnych, organizacji pozarządowych, a także i przede wszystkim bohaterowie
spotkania, twórcy i wytwórcy produktów lokalnych wymienionych w publikacji oraz
nagrodzonych w konkursie na produkt lokalny.

➢ Publikacja została wydana w 3 językach, polskim, angielskim i hiszpańskim. Ma
charakter jedynie sygnalny, spośród wielu bardziej lub mniej znanych wybrane zostały
tylko niektóre produkty. Są to przede wszystkim produkty kulinarne, rzemiosło,
rękodzieło artystyczne, wydarzenia i usługi nawiązujące do lokalnego dziedzictwa.

➢ Książka została wydana w ramach międzynarodowego projektu współpracy „Co wieś to
inna pieśń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania
19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą
działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.



Projekt współpracy międzynarodowej pt. Co wieś to inna pieśń”

➢ Zakupiono produkty lokalne:

• miody – 140 szt.,
• maskotki wykonane przez lokalnego twórcę – 134 szt.,
• oleje lniane i rzepakowe – 115 szt.,
• statuetki skrzatów z drewna – 10 szt.,
• mydełka glicerynowe – 90 szt.,
• naturalne mydełka sodowe – 55 szt.,
• ceramika – 32 szt.



Liderem operacji jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe
„Rund um den Drömling” z Niemiec .

Cel projektu:

podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie innowacyjnych rozwiązań stymulujących
rozwój obszarów wiejskich na terenie UE.

Zrealizowane w 2020 r. zadania:

➢ zakupiono gadżety promocyjne:

• torby na zakupy – 230 szt.,

• długopisy – 400 szt.,
• latarki – 180 szt.,
• domino – 100 szt.,
• bierki – 100 szt.,
• torby papierowe – 200 szt.

➢ przeprowadzono konkurs pt. „Pomysł na produkt lokalny i lokalnego twórcę” przez 
SSS-LGD w trzech kategoriach: Rękodzieło i artystyczna twórczość lokalna, Produkt 
żywnościowy/ spożywczy, Usługa (turystyczna, rekreacyjna, wydarzenie, itp.)

Międzynarodowy projekt współpracy

pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne” - kontynuacja



Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze – II edycja

➢ Celem certyfikatu Marka Przyjazne Mazowsze jest wyróżnienie produktów, usług oraz inicjatyw
promujących obszar LGD-PM wytwarzanych bądź organizowanych na terenie LGD-Przyjazne Mazowsze
i odległych od tego obszaru do 50 km. Certyfikat przyznawany jest w formie licencji na okres dwóch lat
z możliwością przedłużenia.

Pierwsze Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze przyznano w 2019r., natomiast w 2020 r. Kapituła Marka
Przyjazne Mazowsze przyznała 5 Certyfikatów:
➢w kategorii Produkt:

▪ Panu Radosławowi Góralowi z miejscowości Wierzbówiec za ser Górala,
▪ Panu Krzysztofowi Kowalskiemu z miejscowości Winniki za mięso ze Świni Złotnickiej,
▪ Regionalnemu Stowarzyszeniu Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu za haft

zaściełany łowicki, szydełko, druty, prace wykonane ręcznie ze sznurka, wikliny papierowej,
wycinanki łowickiej, przędzenie wełny owczej na kołowrotku,

▪ Pani Joannie Ruszkowskiej z Płońska za rękodzieło artystyczne – ręcznie tworzone dekoracje,
pamiątki, obrazy i ozdoby,

➢ w kategorii Inicjatywa :
▪ Stowarzyszeniu „Nasz Czerwińsk nad Wisłą” z Czerwińska nad Wisłą za Most Jagiełły – czerwińskie

spotkania z historią i kulturą średniowiecza.

Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze uprawnia do:
a) oznakowania wyróżnionych produktów, usług, inicjatyw logiem Marki,
b) umieszczania informacji o wyróżnionych produktach, usługach i inicjatywach w materiałach
promocyjnych podmiotu i LGD - Przyjazne Mazowsze oraz organizacji współpracujących.



Certyfikaty Marka Przyjazne Mazowsze – II edycja



Spotkania konsultacyjne
➢ Przeprowadzono dwa warsztaty konsultacyjne na temat planów strategicznych

i operacyjnych LGD-PM z gospodarzami 11 gmin powiatu płońskiego, podczas których
poinformowano o bieżącym stanie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju oraz o konieczności
prowadzenia ewaluacji on-going i w ramach jej przeprowadzenia warsztatów refleksyjnych.

 09.09.2020 r. – celem spotkania konsultacyjnego było przedstawienie wstępnej koncepcji
projektu dot. utworzenia centrum współpracy i aktywizacji dla 3 sektorów z obszaru LGD-
PM połączone z siedzibą biura naszego stowarzyszenia oraz wypracowanie uzgodnień
dotyczących budowania partnerstwa, podejmowania i realizacji wspólnych działań na
najbliższe lata. Spotkanie dotyczyło również rozdysponowania niewykorzystanych
funduszy z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju, skonsultowania propozycji
i wypracowania wspólnych rozwiązań. W spotkaniu udział wzięło 19 osób.

 23.09.2020 r. – celem spotkania konsultacyjnego było omówienie możliwych sposobów
na wykorzystanie dodatkowych środków na projekt współpracy, w ramach Lokalnej
Strategii Rozwoju (poddziałanie 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie
współpracy z lokalną grupą działania” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020) oraz dyskusja na temat, które miejsca z naszego obszaru warto
umieścić na ścieżce, która stanie się częścią międzynarodowego szlaku, w ramach
projektu współpracy z Grecją i innymi krajami UE. W spotkaniu udział wzięło 11 osób.



W 2020 roku zorganizowano 7 spotkań fokusowych:

➢ 07.01 - 20.01.2020 r. - konsultacje z wnioskodawcami, które były przeprowadzone podczas naborów wniosków o
przyznanie pomocy z zakresu: Firma z pomysłem - podejmowanie działalności, Firma z pomysłem - rozwijanie
działalności, Przetwarzaj lokalnie, Skarby Przyjaznego Mazowsza, Atrakcje Przyjaznego Mazowsza. Wnioskodawcy
wypełniali ankiety ewaluacyjne oraz brali udział w wywiadach indywidualnych w biurze poprzez wypełnienie
kwestionariusza wywiadu. Badanie miało na celu zebranie uwag dotyczących kryteriów wyboru projektów,
trudności przy wypełnianiu dokumentacji, współpracy z biurem LGD. Ankiety wypełniło 13 osób,

➢ 16.01.2020 r. - spotkanie zespołu LGD-PM dot. ewaluacji on going - analiza problemów – wnioski
i rekomendacje, dyskusja na temat wskaźników LSR i celów, propozycja przesuniecie środków w stosunku do
potrzeb,

➢ 04.02.2020 r. - spotkanie Zarządu i pracowników biura dot. omówienia potrzeb, problemów i działań Lokalnej
Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze,

➢ 25.02.2020 r. - warsztaty z udziałem zarządu i pracowników biura (zespołu do spraw ewaluacji on-going, grupa
fokusowa) dot. oceny wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju - Identyfikacja mocnych i słabych strony wdrażania
LSR,

➢ 19.03.2020 r. - konsultacje dot. zmian Lokalnej Strategii Rozwoju,

➢ 16.06.2020 r., 15.07.2020 r. - spotkanie zespołu LGD-PM, analiza problemów i potrzeb,

➢ 19.10.2020 r. - grupa fokusowa z udziałem Zarządu i pracowników biura LGD-PM – monitoring i ewaluacja on-
going.



PODSUMOWANIE
➢ Zarząd i pracownicy biura zabiegali i zabiegają (to jest proces) o budowanie lokalnej i ponadlokalnej sieci współpracy pomiędzy

sektorami i gminami, by podejmować wspólne i spójne działania na rzecz nowej jakości życia na naszym obszarze. Korzystają ze

sprawdzonych rozwiązań innych organizacji i instytucji w Polsce i UE, prowadzą konsultacje z mieszkańcami oraz opracowują projekty

i wdrażają własne pomysły. Niestety, ze względu na pandemię musieliśmy zrezygnować z wielu wcześniej zaplanowanych inicjatyw lub

organizować je w trybie on-line.

➢ Jesteśmy członkiem FAOW, Federacji Mazowia oraz Polskiej Sieci LGD, a także Mazowieckiego Parku Naukowo Technologicznego -

Park Spółdzielczy w Płońsku oraz partnerami projektów np.: Jesienny Jarmark „od pola do stołu”, Jarmark Raciąski. Realizujemy

również międzynarodowe projekty współpracy.

➢ Stawiamy na budowanie marki naszego obszaru, dlatego w 2020 r. zorganizowaliśmy drugą edycję przyznawania Certyfikatów Marka

Przyjazne Mazowsze lokalnym produktom. Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze wyróżnia produkty wysokiej jakości, produkowane

na terenie LGD-PM oraz oddalonym do 50 km od naszego obszaru, takich jak warzywa, owoce, soki tłoczone, miód, dynie, chleb,

wędliny, sery, oleje i inne oraz rękodzieło, twórczość artystyczna i wydarzenia nawiązujące do lokalnego dziedzictwa. Zależy nam, aby

przyznany znak jakości ułatwił konsumentom, naszym mieszkańcom codzienne zakupy, a najlepszych producentów wsparł w rozwoju

swojej działalności na konkurencyjnym rynku.



DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ


