
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze 

za rok 2021



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



*

Postęp finansowy i rzeczowy LSR

wg LSR
umowy 

podpisane

umowy 

zrealizowane
wg LSR

umowy 

podpisane

umowy 

zrealizowane 

l iczba  utworzonych firm ogółem 50 37 10 3 550 902,60 2 590 000,00 700 000,00

l iczba rozwijających się firm ogółem 20 19 14 2 482 614,00 2 382 614,00 1 742 889,00

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

2.1
Atrakcje Przyjaznego Mazowsza

l iczba nowych i zmodernizowanych obiektów 

infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i  kulturalnej 28 18 14 3 711 473,93 2 481 442,28 2 146 696,45

l iczba zabytków (obiektów), poddanych pracom 

konserwatorskim 9 9 7 1 257 390,18 1 257 390,18 957 392,18

l iczba odtworzonych lokalnych produktów kulinarnych 4 4 4 246 400,00 128 496,00 128 496,14

l iczba zrealizowanych działań promocyjnych 1 1 1 50 000,00 50 000,00 50 000,00

l iczba działań w zakresie turystyki 1 0 0 100 000,00 0,00 0,00

l iczba wdrożonych przedsięwzięć aktywizujących 2 2 2

l iczba wdrożonych przedsięwzięć aktywizujących grupy 

defaworyzowane 
3 3 3

l iczba przedsięwzięć o charakterze edukacyjno 

aktywizującym i  promocyjnym - 8 9 8 8 453 600,00 25 540,20 0,00

12 402 380,71 8 965 482,66 5 775 473,77

2.3

Aktywna Wieś

50 000,00

2016-2023

50 000,00 50 000,00

1.1

2.2

3.1

cel

Marka Przyjazne Mazowsze

Planowane wsparcie w 

PLN

Firma z pomysłem

Skarby Przyjaznego Mazowsza

Wartość z 

jednostką miary

wskaźnikPrzedsięwzięcie

Stan na dzień 14.12.2021



Nabory wniosków 
Nr naboruZakres Data naboru Przedsięwzięcie

Limit z 

ogłoszenia (PLN)

Ilość 

przyjętych 

wniosków

Ilość 

wspartych 

wniosków

Odrzucono 

na ocenie 

wstępnej

1/2016

Rozwój przedsiębiorczości 

i podejmowanie 

działalności gospodarczej

04.10.-

17.10.2016 r.
Firma z pomysłem 1 076 500 29 8 2

2/2016
Wspieranie współpracy 

gospodarczej

04.10.-

17.10.2016 r.

Od producenta do 

konsumenta
125 000 0 0 0

3/2016 Inkubator przetwórstwa
04.10.-

17.10.2016 r.
Przetwarzaj lokalnie 500 000 0 0 0

4/2016
Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego

04.10.-

17.10.2016 r.

Skarby Przyjaznego 

Mazowsza
980 000 6 5 1

5/2017

Ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna lub kulturalna

30.03.-

20.04.2017 r. 

Atrakcje Przyjaznego 

Mazowsza
2 290 000 10 10 0

6/2017
Rozwijanie działności 

gospodarczej

30.03.-

20.04.2017 r. 
Firma z pomysłem 1 523 500 19 13 1

7/2017
Podejmowanie działalności 

gospodarczej

28.08.- 11.09. 

2017 r.
Firma z pomysłem 350 000 21 5 0

1/2018/G

Aktywizacja  mieszkańców w tym 

grup defaworyzowanych na  

obszarze wiejskim objętym 

strategią

rozwoju loka lnego kierowanego 

przez społeczność przez:

a) wdrażanie przeds ięwzięć 

aktywizujących,

b) wdrażanie przeds ięwzięć 

aktywizujących grupy 

defaworyzowane,

19.04.-

08.05.2018 r.
Aktywna Wieś 50 000 5 5 0

 8/2018

 Ogólnodostępna 

infrastruktura turystyczna, 

rekreacyjna lub kulturalna

23.07. - 

06.08.2018

Atrakcje Przyjaznego 

Mazowsza
563 761,00 3 3 0

 9/2018
Rozwijanie działności 

gospodarczej

23.07. - 

06.08.2018
Firma z pomysłem 1 504 919,00 12 12 0

10/2019

Wspieranie współpracy 

między podmiotami 

wykonującymi działalność 

gospodarczą na obszarze 

wiejskim objętym

LSR 

06.05. - 

20.05.2019

 Od producenta do 

konsumenta
250 000,00 1 1 0

11/2019
Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego

06.05. - 

20.05.2019

Skarby Przyjaznego 

Mazowsza
807 607,82 5 5 0

12/2019

Tworzenie lub rozwój 

inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów 

rolnych 

06.05. - 

20.05.2019
Przetwarzaj lokalnie 500 000,00 0 0 0

13/2020

Tworzenie lub rozwój 

inkubatorów przetwórstwa 

lokalnego produktów 

rolnych 

07.01.-

20.01.2020
Przetwarzaj lokalnie 500 000,00 1 1 0

14/2020
Zachowanie dziedzictwa 

lokalnego

07.01.-

20.01.2020

Skarby Przyjaznego 

Mazowsza
65 609,82 1 1 0

15/2020

Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej 

infrastruktury turystycznej 

lub rekreacyjnej lub 

kulturalnej

07.01.-

20.01.2020

Atrakcje Przyjaznego 

Mazowsza
722 299,36 9 9 0

16/2020
Podejmowanie działalności 

gospodarczej

07.01.-

20.01.2020
Firma z pomysłem 490 000,00 22 7 1

17/2020
Rozwijanie działności 

gospodarczej

07.01.-

20.01.2020
Firma z pomysłem 712 842,00 6 6 0

18/2021
Podejmowanie  działności 

gospodarczej

25.02 - 

11.03.2021
Firma z pomysłem 1 660 902,68 41 25 0

191 116 5



W 2021 r. nabory wniosków odbyły się w dniach:

➢ 25.02. - 11.03.2021r.

▪ w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności
gospodarczej – przedsięwzięcie - Firma z pomysłem, wpłynęło wniosków:
41 szt., wybrano: 23 wnioski.

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



▪ 16.09.2021 r. Walne Zebranie Członków zatwierdziło sprawozdanie merytoryczne, finansowe za

rok 2020.

▪ W 2021 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 31.12.2021r. (średnioroczne) wynosiło 4,37 etatu. (1 osoba przebywała

na półrocznym urlopie bezpłatnym).

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 2021 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 2021 r. 154 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 określające 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), Certyfikaty 2021 – Marka
Przyjazne Mazowsze (III 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 i opinie Zarządu
Z przedstawionej dokumentacji wynika, iż w roku 2021 Zarząd
LGD-PM podjął 6 uchwał dotyczących m.in.:
zatwierdzenia zmian w Procedurze wyboru i oceny operacji,
zatwierdzenia zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju,
ukonstytuowania się Zarządu LGD-PM, w sprawie
inwentaryzacji składników majątkowych w 2021 r., w sprawie
dnia wolnego od pracy.
W tym samym roku Zarząd LGD-PM wydał 5 opinii
w sprawie zmian w umowach o przyznanie pomocy.



Pracownicy wraz z przewodniczącym Rady zorganizowali i obsłużyli
posiedzenia Rady w dniach:

➢ 20.04.2021r. – nabór wniosków (25.02. – 11.03.2021r.) – uczestniczyło
12 osób,

➢ 13.05.2021 r. – w sprawie ponownej oceny i wyboru operacji –
uczestniczyło 10 osób,

➢ 11.08.2021 r. – w sprawie rozstrzygnięcia protestów – uczestniczyło 8 osób.

▪ Rada w 2021 r. zaopiniowała 10 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 32 892), Facebooku i tablicy ogłoszeń (169 informacji).

▪ Publikowali informacje w lokalnej prasie – Extra Płońsk (2 ogłoszenia) w ramach projektu
pt. Inclusion Leader.

▪ 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, akcji, konkursów organizowanych przez LGD-PM i inne instytucje, komunikaty dla
Wnioskodawców i Beneficjentów działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach
inicjatywy LEADER”; komunikaty dla przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, relacje
z realizowanych inicjatyw w ramach projektu pt. Inclusion Leader. Ponadto promowali produkty
lokalne, które otrzymały Certyfikat Marka Przyjazne Mazowsze (III edycja), organizowali
konkursy na FB tj.: „Co można zmienić w mojej okolicy?”, „Powiat płoński w obiektywie”.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania informacyjne



Zakupiono gadżety promocyjne:

▪ Kalendarze trójdzielne na rok 2022 – 200 szt.

W ramach projektu współpracy pt. Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne 

Skrzatolandia zakupiono:

▪ Podkładki pod szklankę – 200 szt., zakładki do książek – 100 szt.,

notatniki – 100 szt., podkładki pod mysz – 100 szt., kubki ceramiczne –

150 szt., notey – 100 szt., termometry – 50 szt., pamięć USB – 50 szt.,

zestawy do gry – 100 szt., termosy z dwoma kubkami – 25 szt.,

skrobaczki do lodu – 100 szt., parasolki – 25 szt., torby na zakupy – 100

szt., teczki konferencyjne – 50 szt., zestawy ekologiczne – 50 szt., piłki

nożne – 50 szt.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

▪ 13.01.2021 r. – inspirowanie mieszkańców do korzystania z oferty mazowieckiego

e-bazarku, który umożliwia sprzedaż wysokiej jakości produktów oraz usług bez

udziału pośrednika, w dowolnym czasie i miejscu;

▪ 18.01.2021 r. - upowszechnienie informacji o drugiej edycji organizowanego przez

Serwis Samorządowy PAP konkursu „Innowacyjny samorząd”;

▪ 18.01.2021 r. - zachęcanie do obejrzenia filmu o Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

(KSOW);

▪ 26.01.2021 r. - upowszechnienie informacji o otwartych konkursach ofert na

realizację zadań Województwa Mazowieckiego przez organizacje pozarządowe

w 2021 roku;

▪ 28.01.2021 r. - upowszechnienie publikacji pt. „Razem, lepiej, ciekawiej. Trzydzieści

dwie opowieści o wspólnocie” podsumowującej „Konkurs na projekty współpracy”

zorganizowany przez Jednostkę Centralną KSOW. W publikacji został opisany również

międzynarodowy projekt współpracy pt. „Co wieś to inna pieśń” zrealizowany przez

LGD – Przyjazne Mazowsze w części dotyczącej turystyki;

▪ 29.01.2021 r. - zachęcanie do udziału w XIV edycji Konkursu o Laur Marszałka

Województwa Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy

produkt roku 2020 organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące

▪ 03.02.2021 r. – zapraszanie do udziału w konkursach w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na

lata 2018-2030 PROO, Edycja 2021, orgaznizowanych przez Narodowy Instytut Wolności;

▪ 05.02.2021 r. – inspirowanie mieszkańców gmin powiatu płońskiego do wzięcia udziału

w konsultacjach prowadzonych przez Ministerstwo Rolnictwa i poparcia starań o zwiększenie pieniędzy na

podejście LEADER, przygotowanie stosownych materiałów;

▪ 08.02.2021 r. - zachęcanie do przeczytania Poradnika antykryzysowego dla obszarów wiejskich;

▪ 11.02.2021 r. - informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój przedsiębiorczości –

podejmowanie działalności gospodarczej;

▪ 15.02.2021 r. - zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie badawczym pn. „Obserwatorium obywatelskiej

aktywności wsi” organizowanym przez Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich;

▪ 16.02.2021 r. - zaproszenie na szkolenie online, adresowane do mieszkańców obszaru działania LGD- Przyjazne

Mazowsze, zainteresowanych utworzeniem działalności gospodarczej;

▪ 17.02.2021 r. - upowszechnienie informacji o konkursie pn. „Food zero waste – nie marnuję żywności”

ogłoszonym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi;

▪ 18.02.2021 r. - organizacja przez Lokalną Grupę Działania – Przyjazne Mazowsze szkolenia online pt. „Zasady

pozyskiwania dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-

2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

kierowanego przez społeczność’’ .



▪ 23.02.202 r. - informacja o możliwości skorzystania z procedury tzw. „szybkiej ścieżki"

w ramach naborów w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości – podejmowanie działalności

gospodarczej - przedsięwzięcie Firma z pomysłem;

▪ 01.03.2021 r. - informacja o naborze wniosków o przyznanie pomocy w zakresie Rozwój

przedsiębiorczości – podejmowanie działalności gospodarczej;

▪ 02.03.2021 r. - zachęcenie do udziału w Akcji Masz Głos;

▪ 12.03.2021 r. - informacja o zakończeniu naboru wniosków o przyznanie pomocy

w zakresie: Rozwój przedsiębiorczości - podejmowanie działalności gospodarczej –

przedsięwzięcie Firma z pomysłem w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie

operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”;

▪ 15.03.2021 r. - upowszechnienie informacji o konkursie „Historia Kołem Gospodyń się

toczy” ogłoszonym przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi;

▪ 24.03.2021 r. - promocja programu "Civic Europe Idea Challenge realizowanego w 12

krajach Europy;

▪ 29.03.2021 r. - upowszechnienie informacji o konkursie dla Kół Gospodyń Wiejskich;

▪ 29.03.2021 r. - rozpowszechnienie informacji o naborze zgłoszeń do ogólnopolskiego

badania obywatelskiej aktywności wsi.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 14.04.2021 r. - zachęcanie do wysłuchania webinarium na temat diagnozowania

potrzeb rozwojowych organizacji;

▪ 20.04.2021 r. - organizacja posiedzenia Rady Stowarzyszenia LGD – Przyjazne

Mazowsze, na którym dokonano oceny wniosków o przyznanie pomocy w ramach

poddziałania 19.2;

▪ 21.04.2021r. - rozpowszechnienie informacji na temat „Jak efektywnie promować

organizację bez dużego budżetu”;

▪ 30.04.2021 r. - zaproszenie potencjalnych beneficjentów z obszaru LGD-Przyjazne

Mazowsze do konsultacji dotyczących wykorzystania dodatkowych środków i zmian

w Lokalnej Strategii Rozwoju;

▪ 05.05.2021 r. - zaproszenie dzieci i młodzieży do 14 roku życia z obszaru LGD - Przyjazne

Mazowsze do udziału w konkursie pt.: „Co można zmienić w mojej okolicy?”;

▪ 11.05.2021 r. - zamieszczenie informacji o seminarium dotyczącym współpracy NGO-JST

„Lepsza współpraca NGO-JST”;

▪ 09.06.2021 r. - upowszechnienie informacji o konkursie grantowym Mazowiecka

Aktywacja dla lokalnie działających;

▪ 09.06.2021 r. - spotkanie konsultacyjne z przedstawicielami samorządów lokalnych

z obszaru LGD-Przyjazne Mazowsze dotyczące wykorzystania dodatkowych środków na

realizację Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 09.06.2021 r. - motywowanie LGD i ich beneficjentów do udziału w konkursie im. Stefana

Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera;

▪ 10.06.2021 r. - organizacja przez LGD-PM spotkania konsultacyjnego z Radą

Stowarzyszenia dotyczącego wykorzystania dodatkowych środków na realizację Lokalnej

Strategii Rozwoju w ramach poddziałania 19.2 oraz 19.4;

▪ 16.06.2021 r. - udział LGD-PM w szkoleniu ,,Design Thinking" organizowanym przez

MOWES - Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Starostwie Powiatowym

w Płońsku.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 17.06.2021 r. - upowszechnienie informacji o podpisaniu umowy na realizację projektu pt. Inclusion

Leader;

▪ 24.06.2021 r. - organizacja konsultacji dla mieszkańców powiatu płońskiego dotyczących podziału

dodatkowych środków finansowych, o jakie może ubiegać się LGD-PM w ramach poddziałania 19.2.

PROW 2014-2020;

▪ 02.07.2021 r. - upowszechnienie informacji o realizacji przez Ministerstwo Finansów programu płatnych

staży, praktyk i wolontariatu dla studentów, doktorantów i absolwentów;

▪ 20.07.2021 r. - zaproszenie mieszkańców z obszaru SSS-LGD i LGD-PM do udziału w bezpłatnych

warsztatach „PRODUKT LOKALNY, EKOMARKA”.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 21.07.2021 r. - zaproszenie dzieci i młodzieży z obszarów działania SSS-LGD i LGD-PM do udziału w bezpłatnym spływie kajakowym;

▪ 07.08.-08.08.2021 r. - warsztaty pt. „Produkt lokalny Ekomarka” w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka w Pólce Raciąż, realizowane

w ramach międzynarodowego projektu współpracy „WIEŚ”;

▪ 10.08.2021 r. - upowszechnienie informacji dot. złożenia do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie wniosku

pn. Utworzenie Centrum Edukacyjno - Rekreacyjnego Skrzatolandia w ramach projektu współpracy, którego liderem jest LGD - Przyjazne Mazowsze,

partnerem LGD „Kurpsie Razem”;

▪ 12.08.2021 r. - upowszechnienie informacji o zwycięzcach konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera;

▪ 14.08.2021 r. - wręczenie nagród laureatom konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera podczas VIII Jarmarku Raciąskiego

w Raciążu;

▪ 14.08.2021 r. - wręczenie w ramach II Edycji Certyfikatów i Statuetek Marka Przyjazne Mazowsze podczas VIII Jarmarku Raciąskiego w Raciążu.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 28 i 29.08.2021 r. - uczestnictwo LGD- Przyjazne Mazowsze w IV edycji wydarzenia „Most Jagiełły -

czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowiecza”;

▪ 01.09.2021 r. - zachęcanie do zgłaszania produktów, usług lub inicjatyw w ramach CERTYFIKATU

MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE - III EDYCJA 2021;

▪ 06.09.2021 r. - zaproszenie przedstawicieli organizacji wiejskich i inicjatyw nieformalnych do udziału

w badaniach w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi” sfinansowanego

przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego;

▪ 06.09.2021 r. - zachęcenie do wzięcia udziału w konferencji

pn. „Przetwarzanie i sprzedaż żywności w gospodarstwach

rolnych” organizowanej przez Mazowiecki Ośrodek

Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie podczas XV

JESIENNEGO JARMARKU „Od pola do stołu”;

▪ 06.09.2021 r. - zaproszenie do udziału w XV Jesiennym

Jarmarku „od pola do stołu” i odwiedzenia stoiska

informacyjno-promocyjnego LGD - Przyjazne Mazowsze.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 07.09.2021 r. - upowszechnienie informacji dot. Konferencji podsumowującej

międzynarodowy projekt współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja,

edukacja, środowisko naturalne” (akronim Wieś);

▪ 08.09.2021 r. - upowszechnienie informacji o naborze wniosków o przyznanie

pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich organizowanym przez Agencję

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;

▪ 12.09.2021 r. - udział LGD-PM w XV Jesiennym Jarmarku „od pola do stołu”;

▪ 15.09.2021r. - udział przedstawicieli LGD-PM w spotkaniu sieciującym LGD

z obszaru Północnego Mazowsza w Karniewie, którego organizatorem był

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (MOWES);

▪ 16.09.2021 r. - wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

LGD – Przyjazne Mazowsze na nową kadencję;

▪ 17.09.2021 r. - upowszechnienie informacji o XI edycji

konkursu pt. Mazowieckie Barwy Wolontariatu;

▪ 20.09.2021 r. - zachęcanie organizacji pozarządowych

i samorządów z powiatu płońskiego do udziału w debacie pt.

Mazowieckie JST i NGO – lepsza współpraca. Jak to robić?

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 28.09.2021 r. - wywiad z Panią Danutą Kucińską dla gazety Extra Płońsk na

temat celów, założeń i działań LGD - Przyjazne Mazowsze;

▪ 29.09.2021 r. - zachęcanie do głosowania na wspólny projekt mieszkańców Gmin

Naruszewo, Załuski i Joniec. Projekt nr 295. „Poprawa bezpieczeństwa

mieszkańców Województwa Mazowieckiego poprzez rozbudowę infrastruktury

pieszej, wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 571„;

▪ 30.09.2021 r. - upowszechnienie informacji o konkursie dla Kół Gospodyń

Wiejskich związanym z obchodami Światowego Dnia Jabłka;

▪ 04.10.2021 r. - zachęcanie do wzięcia udziału w akcji Czysta Wkra 2021;

▪ 07.10.2021 r. – opracowanie i zamieszczenie informacji o przyznaniu

Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w ramach III edycji;

▪ 11.10.2021 r. - udział LGD-PM w szkoleniu: ,,Lepsza współpraca NGO i JST. Jak to

robić?" organizowanym przez Federację Mazowia oraz Powiat Płoński;

▪ 12.10.2021 r. - upowszechnienie informacji o naborze wniosków na podjęcie

działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy ogłoszonym przez

Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku;

▪ 13.10.2021 r. - upowszechnienie informacji dot. podsumowania projektu

Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze pt. Inclusion Leader.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 20.10.2021 r. – udział w spotkaniu pt. „Produkt lokalny na miarę XXI wieku”, którego organizatorem była LGD - Przyjazne Mazowsze,

Mazowiecki Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku;

▪ 22.10.2021 r. – upowszechnienie informacji o podpisaniu przez LGD-PM aneksu do umowy z Samorządem Województwa

Mazowieckiego dot. dodatkowych środków unijnych pochodzących z przedłużenia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-

2020;

▪ 26.10.2021 r. - udział LGD-PM w warsztatach sieciujących w Różanie mających na celu wypracowanie założeń i budowanie współpracy

pomiędzy LGD z Mazowsza;

▪ 02.11.2021 r. - zachęcanie do udziału w spotkaniach w Starostwie w ramach konsultacji społecznych dot. projektu programu współpracy

powiatu płońskiego z organizacjami pozarządowymi i udział w konsultacjach.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 04.11.2021 r. - zaproszenie do udziału w szkoleniu pt. Mazowieckie

dobre praktyki i tradycje kulinarne - kiszonki warzywne, organizowanym

przez LGD-PM, UMWM w Warszawie, MODR Oddział Poświętne

w Płońsku;

▪ 08.11.2021 r. – inspirowanie mieszkańców obszaru LGD-PM do wzięcia

udziału w konkursie fotograficznym „Powiat płoński w obiektywie”;

▪ 09.11.2021 r. - zachęcanie przedstawicielek Kół Gospodyń Wiejskich

z powiatu płońskiego, ale także osoby zainteresowane utworzeniem

KGW do udziału w szkoleniu pt. „ABC jak skutecznie prowadzić Koło

Gospodyń Wiejskich”;

▪ 12.11.2021 r. - upowszechnienie informacji o naborze wniosków do

Programu Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne;

▪ 16.11.2021 r. – udział w szkoleniu pt. MAZOWIECKIE DOBRE PRAKTYKI I TRADYCJE

KULINARNE - KISZONKI WARZYWNE, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski

Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania – Przyjazne

Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 19.11.2021 r. - informacja dot. rozstrzygnięcia konkursu fotograficznego pt. „POWIAT PŁOŃSKI

W OBIEKTYWIE”;

▪ 29.11.2021 r. - zachęcanie przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu powiatu

płońskiego do udziału w szkoleniu pt. „Jak dobrze pisać wnioski – warsztaty logiki projektowej”;

▪ 22-26.11.2021 r. - udział przedstawicieli LGD-Przyjazne Mazowsze w wizycie studyjnej do

Hiszpanii, w której uczestniczyło 14 LGD z Mazowsza;

▪ 01.12.2021 r. - wręczenie nagród laureatom konkursu fotograficznego pt. „POWIAT PŁOŃSKI

W OBIEKTYWIE” zorganizowanego przez LGD-Przyjazne Mazowsze.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



▪ 06.12.2021 r. - zachęcanie mieszkańców obszaru LGD-PM do udziału w szkoleniu pt. Zasady pozyskiwania

dofinansowania w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na lata 2014-2020;

▪ 08.12.2021 r. - szkolenie online z zakresu podejmowania działalności gospodarczej;

▪ 09.12.2021 r. - promocja publikacji pt. „Inclusion Leader, Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania

i ich beneficjentów” opracowanej w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków

Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

▪ 11.12.2021 r. - zachęcanie do wzięcia udziału w bezpłatnym webinarium ngo.pl „Jak pisać, żeby zbierać

pieniądze?”;

▪ promocja indywidualna na FB produktów, usług i inicjatyw, które otrzymały w ramach III edycji - Certyfikat

Marka Przyjazne Mazowsze oraz zamieszczenie prezentacji o produktach na stronie internetowej;

▪ 19.12.2021 r. - upowszechnienie informacji o III naborze do projektu „Generator Innowacji. Sieci

Wsparcia 2;

▪ 27.12.2021 r. - zamieszczenie na FB podręcznika dla organizatorów i koordynatorów wolontariatu

„Dobry wolontariat krok po kroku” i zachęcanie do korzystania z niego.

▪ 30.12.2021 r. - zamieszczenie na FB poradnika na temat odpowiedzialnej komunikacji i etyki języka "Nie

czyń drugiemu co Tobie niemiłe" .

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania promocyjne i aktywizujące



Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

szkolenia
Szkolenia dla zarządu i pracowników biura organizowane przez inne podmioty

▪ 05.02.2021 r. - Spotkanie dot. przygotowywanych zmian w PROW 2014-2020

▪ 17.02.2021 r. - Zogniskowany Wywiad Grupowy - „Sieci LGD – obowiązek czy szansa?”

▪ 08.04.2021 r. - Webinarium „Jak diagnozować potrzeby rozwojowe swojej organizacji”

▪ 08.04.2021 r. - Szkolenie nt: „Pracownicze Plany Kapitałowe”

▪ 21.04.2021 r. - Wysłuchanie publiczne - Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata
2021-2027

▪ 26.04.2021 r. - Szkolenie nt: Lokalnie, razem, skutecznie. Poznaj sprawdzoną metodę animacji

▪ 28.04.2021 r. - Spotkanie na temat zasad ubiegania się przez LGD o podwyższenie środków w ramach
poddziałania 19.2 i 19.4

▪ 29.04.2021 r. - Zoom na panel obywatelski

▪ 19.05.2021 r., 20.05.2021 r. - Lepsza współpraca NGO i JST

▪ 21.05.2021 r. - Spotkanie dot. projektów grantowych związanych z przygotowaniem Koncepcji SV

▪ 16.06.2021 r., 23.06.2021 r. - Szkolenie „Design Thinking”

▪ 15.09.2021r. - Spotkanie Sieciujące z Lokalnymi Grupami Działania działającymi na terenie subregionu
ostrołęckiego i subregionu ciechanowskiego

▪ 16.09.2021 r. - Spotkanie focusowe w ramach projektu „Obserwatorium obywatelskiej aktywności wsi”

▪ 23.09.2021 r. - Mazowieckie JST i NGO – lepsza współpraca. Jak to robić?

▪ 28.09.2021 r. - Szkolenie z zakresu koncepcji Smart Village w ramach działania LEADER

▪ 06.10.2021 r. - Spotkanie z Lokalnymi Grupami Działania organizowane przez UMWM

▪ 11.10.2021 r. - Lepsza współpraca NGO i JST. Jak to robić?

▪ 26.10.2021 r. - Warsztaty sieciujące dla mazowieckich LGD

▪ 07.12.2021 r. - Warsztaty sieciujące dla mazowieckich LGD

▪ 22-26.11.2021 r. - Szkolenie specjalistyczne w formie wizyty studyjnej do Hiszpanii „Dobre praktyki PROW
2014-2020”



▪ 18.02.2021 r. - szkolenie online pt. „Zasady pozyskiwania dofinansowania
w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach PROW na
lata 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 ,,Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez
społeczność’’;

▪ 07.08.-08.08.2021 r. - warsztaty pt. „Produkt lokalny Ekomarka”
w Gospodarstwie Agroturystycznym Sielanka w Pólce Raciąż, realizowane
w ramach międzynarodowego projektu współpracy „WIEŚ”, którego LGD-
PM jest partnerem;

▪ 20.10.2021 r. - spotkanie pt. „Produkt lokalny na miarę XXI wieku”, którego
organizatorem była LGD - Przyjazne Mazowsze, Mazowiecki Ośrodek
Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Starostwo Powiatowe w Płońsku;

▪ 16.11.2021 r. - Mazowieckie dobre praktyki i tradycje kulinarne - kiszonki
warzywne – szkolenie, którego organizatorami byli: Urząd Marszałkowski
Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Lokalna Grupa Działania –
Przyjazne Mazowsze oraz Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Oddział Poświętne w Płońsku.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 
szkolenia dla wnioskodawców i innych podmiotów



Dodatkowe działania

W 2021 r. złożono 3 wnioski na realizację dodatkowych zadań (FIO, KSOW, Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy)

W 2021 roku LGD-PM realizowała następujące projekty:

▪ Projekt pt. Inclusion Leader współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

▪ Międzynarodowy projekt współpracy pt. „Wymiana doświadczeń, integracja, edukacja, środowisko naturalne”

o akronimie „Wieś”, którego liderem jest Stowarzyszenie Społecznej Samopomocy-Lokalna Grupa Działania

w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania – Przyjazne Mazowsze i Lokalen Aktionsgruppe „Rund um den Drömling”

z Niemiec – kontynuacja;

▪ Projekt współpracy pt. Utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia, którego liderem jest LGD-

Przyjazne Mazowsze, partnerem LGD „Kurpsie Razem”;

▪ Przyznanie Certyfikatów Marka Przyjazne Mazowsze w ramach III edycji.

Funkcjonowanie LGD – Przyjazne Mazowsze 

działania dodatkowe



▪ Projekt był realizowany od czerwca do października 2021r. Budżet projektu wynosił

ok. 63 000 zł.

▪ Celem projektu było zgromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie

przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Zależało nam szczególnie na włączeniu do procesu

wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem

społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce

zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

▪ Projekt obejmował następujący zakres działań:

✓ promocję projektu (spot w radio, ogłoszenia w prasie);

✓ realizację konkursu o tytuł Inclusion Leadera, skierowanego do lokalnych grup działania i ich

beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego.

Zgłoszenia można było składać w 4 kategoriach: I. Działania włączające osoby bezrobotne,

kobiety powracające na rynek pracy, II. Działania włączające młodzież do 26 roku życia, III.

Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia, IV. Inne działania włączające grupy

defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność

religijną, płeć, niepełnosprawność. Przyznano 3 główne nagrody w każdej z 4 kategorii:

I miejsce: 5000 zł, II miejsce: 4000 zł, III miejsce: 3000 zł oraz wyróżnienia specjalne

rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski o wartości po 1000 zł.

W terminie od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. do biura LGD-PM wpłynęło 20 wniosków;

✓ opracowanie publikacji w wersji elektronicznej pt. Inclusion Leader – poznaj dobre praktyki

lokalnych grup działania i ich beneficjentów i jej popularyzację.

Zadania realizowane w ramach dodatkowych projektów

Projekt pt. Inclusion Leader



➢ 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. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 1 300 000 zł.

➢ Projekt realizowany w latach 2021-2022 obejmuje następujący zakres:

Zadania wspólne:

▪ utworzenie Centrum Edukacyjno – Rekreacyjnego Skrzatolandia - budowa placów zabaw we

wszystkich gminach obszaru działania obu LGD, wyposażonych w sprzęt rekreacyjny i tablice

edukacyjne. Place te będą łączyły się poprzez tablice edukacyjne, zachęcające do odwiedzenia

innych miejsc w pozostałych gminach,

▪ opracowanie i wydanie Gry Memory, która przedstawia wybrane zasoby z obszaru partnerów

projektu.

Zadania własne LGD-PM:

▪ animacja uczestników podczas uroczystego otwarcia placów zabaw w wybranych miejscowościach 11

gmin. Zakupiono przenośny sprzęt nagłaśniający, a także dron dzięki czemu będzie możliwa ciągła

promocja Centrum,

▪ fotokasty/filmy krótkomontażowe będą służyły do promocji i zachęcenia mieszkańców do

korzystania i spędzania czasu na nowo powstałych placach zabaw,

▪ zakup gadżetów promocyjnych,

▪ zakup sprzętu biurowego.

Zadania własne Stowarzyszenia LGD „Kurpsie Razem”:

▪ nagranie oraz wydanie audiobooka pt. „Polsko-angielski przewodnik turystyczny Pokochaj

Kurpie”. Audiobook zawiera geograficzny opis malowniczych miejsc Ziemi Kurpiowskiej oraz jej

dziedzictwa kulturowego, społecznego i historycznego zgodnie z treścią Przewodnika,

▪ nagranie filmu promującego walory przyrodnicze, kulturowe, historyczne, społeczne, gospodarcze

oraz turystyczne obszaru działania Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem".

PROJEKT WSPÓŁPRACY pt. Centrum Edukacyjno-Rekreacyjne Skrzatolandia



W 2021 r. po raz trzeci Kapituła Marki Przyjazne Mazowsze przyznała 10 Certyfikatów Marka Przyjazne 
Mazowsze w kategorii produkt/usługa/inicjatywa.

W kategorii Produkt certyfikat przyznano:

▪ Pani Katarzynie Rólce z Płońska za fotografię artystyczną,

▪ Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kluski przecieraki,

▪ Kołu Gospodyń Wiejskich „My Kobiety” z Szapska za kiszkę ziemniaczaną,

▪ Gospodarstwu pasiecznemu Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za miody naturalne północnego
Mazowsza,

▪ Pani Katarzynie Rólce z Płońska za rękodzielnictwo (ozdabianie bombek i jajek ze styropianu).

W kategorii Usługa certyfikat przyznano:

▪ Pani Joannie Wlizło z Tulette Osada Rękodzieła artystycznego Joanna Wlizło z Pątek za warsztaty
rękodzieła artystycznego Tulette,

▪ Panu Piotrowi Dutkiewiczowi z firmy Everal Piotr Dutkiewicz z Błędowa za bazę pontonową Everal,

▪ Gospodarstwu pasiecznemu Piotr i Iwona Budziszewscy z Płońska za pokazy edukacyjno-
terapeutyczne o tematyce pszczelarskiej.

W kategorii Inicjatywa certyfikat przyznano:

▪ Pani Katarzynie Rólce z Płońska za prowadzenie plenerów malarskich w powiecie płońskim,

▪ Miejskiemu Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji im. Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu, Gminie
Miasto Raciąż i Gminie Raciąż za wspólną inicjatywę Jarmark Raciąski.

Certyfikaty zostały wręczone w dniu 27 października 2021 r. podczas posiedzenia Rady Powiatu
Płońskiego.

CERTYFIKAT MARKA PRZYJAZNE MAZOWSZE – III EDYCJA



W 2021 roku zorganizowano 7 spotkań:

▪ 17.05.2021 r. – spotkanie z udziałem Zarządu i pracowników biura

LGD-PM,

▪ 09.06.2021 r. - warsztaty konsultacyjne z Gospodarzami Gmin,

▪ 09.06.2021 r. - warsztaty konsultacyjne z członkami Stowarzyszenia,

▪ 22.06.2021 r. - spotkanie konsultacyjne z potencjalnymi

beneficjentami z obszaru LGD-PM,

▪ 12.09.2021 r. – XV Jesienny jarmark „od pola do stołu” (konsultacje

społeczne),

▪ 16.09.2021 r. - spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami obszaru LGD-

Przyjazne Mazowsze dot. propozycji uzupełnień w kryteriach wyboru

operacji,

▪ 15.11.2021 r. - spotkanie zespołu LGD-PM.

Spotkania konsultacyjne



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 2021 r. zorganizowaliśmy trzecią 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


