
LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice



 Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice powstała 8 czerwca 2015

roku. Stowarzyszenie zostało założone przez 36 członków założycieli

Cele statutowe: Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego

rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności:

• wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru gmin Nadarzyn, Raszyn,

i Michałowice.

• opracowanie, aktualizowanie i realizowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, zwanej dalej

LSR, w rozumieniu przepisów PROW dla obszaru gmin o których mowa w pkt 1;

• ochrona oraz promocja środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno –

kulturowych, rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych

źródeł energii, rozwój turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów

regionalnych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;

• aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich

położonych w gminach, o których mowa w pkt 1 oraz na terenie Polski i za granicą;

• poprawę jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności

gospodarczej.



Obszar działania Stowarzyszenia obejmuje 3 gminy 

województwa mazowieckiego.

Powiat pruszkowski: Nadarzyn, Raszyn, Michałowice



Organy:  

Organami Stowarzyszenia są: 

• Walne Zebranie Członków, 

• Zarząd,  

• Komisja Rewizyjna, 

• Rada LGD. 

Walne Zebranie Członków liczy 74 osób z sektora społecznego, publicznego, 

gospodarczego, oraz mieszkańców.

Zarząd Stowarzyszenia

1.    Michał Marciniak – Prezes 

2. Michał Kucharski – Wiceprezes 

3. Małgorzata Pachecka – Wiceprezes 

4. Dariusz Zwoliński – Wiceprezes 

5. Alicja Gadowska– Skarbnik 

6. Marcin Rybicki – Sekretarz  

7. Daniel Kowalski – Członek Zarządu



Rada Stowarzyszenia:

1.    Władysław Walczak - Przewodniczący Rady 

2. Małgorzata Kołodziej - Wiceprzewodnicząca Rady

3. Mirosław Chmielewski - Członek Rady

4. Tadeusz Pawłowski - Członek Rady

5. Monika Napiórkowska - Członek Rady

6. Mateusz Stępień - Członek Rady

7. Anna Fabisiak - Członek Rady

8. Tomasz Łaziński - Członek Rady

9. Marek Ożóg - Członek Rady

Komisja Rewizyjna:

1. Maciej Wójtowicz – Przewodniczący Komisji 

2. Jerzy Giblewski – Wiceprzewodniczący 

3. Dorota Bagińska – Członek Komisji 



W dniu 13 lipca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisana została umowa o

przyznaniu pomocy Nr 00024-6937-UM0700027/16 w ramach poddziałania 19.4

„Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” w ramach działania „Wsparcie

dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju

Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach której LGD otrzymało pomoc w

wysokości 540 094,00 zł.

W okresie sprawozdawczym działania Stowarzyszenia skupiały się na realizacji zadań 

wynikających  z w/w umów. 



NABORY 2017-2021



Przedsięwzięcie 1.1.1 

Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Nabór Wybrane Kwota

2/2017 6 300 000,00 zł

5/2017 5 250 000,00 zł

4/2018 10 500 000,00zł

2/2019 3 150 000,00zł

2/2021 7 350 000,00 zł

4/2021 14 700 000,00 zł



Przedsięwzięcie 1.1.2 

Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej.

3/2017

Wybrane Kwota

5 411 155,64 zł

5/2018 4 264 649,00 zł

3/2019 4 191 122,00zł

1/2020 4 270 068,00zł



Przedsięwzięcie 1.1.3 - Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

generującą powstanie nowych miejsc pracy 

Przedsięwzięcie 2.1.1 - Inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną bądź rekreacyjną

Wybrane Kwota

1/2017 1 840 421,19 zł

4/2017 2 1 571 949 zł

3/2018 3 930 004,00zł

1/2019 2 1 166 353,00 zł

4/2019 1 135 000,00 zł

1/2021 3 687 738,08 zł

3/2021 5 1 445 244,00 zł



Przedsięwzięcie 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące 

ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

Wybrane Kwota

1/2018 6 309 975,00 zł



Przedsięwzięcie 2.1.2 

Działania integrujące społeczności lokalne, oraz animujące 

ich współpracę, w tym przedsięwzięcia innowacyjne.

Wybrane KwotaKomunikat

12 600 000,00 zł



Przedsięwzięcie 2.1.3 

Wydarzenia i wydawnictwa promujące obszar bądź 

wzbogacające wiedzę o lokalnych zasobach i dziedzictwie.

Wybrane Kwota

10 500 000,00 zł



PROJEKTY



Projekt „Ja w internecie”

 Poza wdrożeniem LSR, LGD podjęła liczne działania mające na celu

pozyskanie dodatkowych środków pomocowych na ciekawe projekty

skierowane do mieszkańców poza PROW 2014-2020.

 Projekt „Ja w internecie” był to program bezpłatnych szkoleń dla

mieszkańców Gminy Nadarzyn mający na celu podniesienie

kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu

korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu

zawodowym i prywatnym.



 Celem Projektu było zwiększenie kompetencji cyfrowych mieszkańców

Gmin w tym:

• umiejętności poruszania się w sieci

• bezpieczeństwa w Internecie i wzmocnienia pozycji na rynku pracy

 Istotnym elementem szkoleń zaplanowanych do realizacji w ramach

projektu było:

• przygotowanie mieszkańców Gminy do korzystania z usług

publicznych online

• załatwianie spraw urzędowych, składanie wniosków o dopłaty dla

rolników czy 500+, itp.)

• poruszania się w portalach społecznościowych czy wykorzystywania

Internetu we własnej działalności biznesowej



 W ramach bezpłatnych szkoleń zorganizowane zostały następujące

bloki tematyczne:

• Rodzic w Internecie

• Mój biznes w sieci

• Moje finanse i transakcje w sieci

• Działam w sieciach społecznościowych

• Tworzę własną stronę internetową (blog)

• Rolnik w sieci

• Kultura w sieci



Projekty Współpracy

 „Tradycja i nowoczesność - Razem dla rozwoju 2020”

• Dnia 15 stycznia wraz z naszym partnerem LGD Wszyscy Razem

podpisana została w Urzędzie Marszałkowskim umowa na realizację

międzynarodowego projektu współpracy.

• Projekt polega na organizacji wizyt studyjno-szkoleniowych na terenie

działania GAL Ernici Simbriuni z udziałem przedsiębiorców i

lokalnych liderów z obszaru działania LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice oraz LGD Wszyscy Razem.

• Celem projektu jest rozwój kapitału społecznego aktywnych

mieszkańców, rozwój rynków zbytu lokalnych usług i promocja

naszego obszaru LSR.



W ramach projektu została zorganizowana pierwsza wizyta studyjna polskiej 

grupy we Włoszech w terminie 20-26.09.2021 roku. W wizycie wzięło udział 12 

uczestników.

Podczas wizyty odwiedzono teren działania partnerskiej włoskiej LGD Ernici 

Simburini w regionie Lacjum, w prowincji Frosinone. Główną bazą noclegową 

było miasto Fiuggi. Odwiedzono również Altari, Terraciana, Collepardo, Vico nel 

Lazio. Podczas pobytu odbyły się spotkania z lokalnymi samorządowcami 

i przedsiębiorcami. W 2022 roku na przełomie kwietnia/maja 

oraz września zaplanowane zostały jeszcze dwie wizyty studyjne.



 „Marka Lokalna na BIS”

➢ Dnia 17 września 2020 roku w Koszęcinie wraz z naszym partnerem LGD

„Leśna Kraina Górnego Śląska” podpisana została umowa partnerska na

wspólną realizację projektu współpracy pod tytułem „Marka Lokalna na BIS”

➢ Celem ogólnym współpracy jest:

• wykreowanie oraz promocja marki lokalnej produktów i usług opartych na

tradycjach kulturowych i regionalnych mieszkańców obszaru

• popularyzacja regionalnych walorów kulturowych

• integracja z wykorzystaniem poprzez organizację wydarzeń kulturalnych i

edukacyjnych.



Cel konkursu

Celem konkursu było wyłonienie grupy najlepszych produktów i usług 
w kategoriach:

➢ produkt spożywczy,

➢ sztuka/rękodzieło,

➢ produkt użytkowy/rzemiosło,

➢ produkt turystyczny/rekreacyjny

które dzięki swoim walorom jakościowym i użytkowym będą 
kreatorem marki lokalnej tj. będą spełniać wysokie standardy oraz 

będą polecane jako wzorcowe produkty/usługi z obszaru LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice



W ramach projektu wybrani zostali laureaci z trzech Lokalnych 

Grup Działania:

LGD Leśna Kraina Górnego Śląska

LGD Brynica to nie granica

LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

20 czerwca 2021 odbyła się uroczysta Gala Konkursu "Marka Lokalna” w 

Restauracji W Starym Młynie w Zbrosławicach, na której laureatom zostały 

wręczone statuetki oraz certyfikaty. 



❖ W ramach projektu każdy Laureat otrzymał nagrodę m.in:

Oznakowanie produktu/usługi Znakiem Promocyjnym „Marka Lokalna”;

Szkolenie z zakresu promocji produktu lokalnego w Internecie – zrealizowane 

(13-15 lipca 2021 r.)

Profesjonalna sesja zdjęciowa i produktowa (zrealizowana – lipiec 2021 r.)

Promocja w TV, mediach społecznościowych oraz na stronie LGD (w trakcie);

Prezentacja i promocja podczas „Jarmarku Marki Lokalnej (lipiec 2022 r. )

Targi Produktów Regionalnych w Zakopanem oraz innych wydarzeń 

organizowanych przez LGD – zakończone (15-17 sierpnia 2021 r.)

Wyjazd studyjny na Podlasie i Litwę (zaplanowany na 16-20 maja 2022 r.)



Konkurs 30 grantów na 30 lat bp w Polsce
W trosce o przyszłość i zrównoważony rozwój społeczności lokalnych w 

obszarze: woda, energia, recycling

Stowarzyszenie LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice uzyskało grant w wysokości 5 000 zł z Fundacji

Miejsc i Ludzi Aktywnych pt. „30 grantów na 30 lat BP w Polsce”. Dzięki dofinansowaniu LGD

przekazało zestawy ekologicznych pomocy dydaktycznych dla dzieci klas I-III do trzech szkół

podstawowych na terenie działania Stowarzyszenia:

• Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Michałowicach

• Szkoła Podstawowa im. Cypriana Godebskiego w Raszynie

• Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie 



OPERACJE 

WŁASNE W 2021r.



Wnioski o płatność złożone w 2021 roku w zakresie Operacji Własnych LGD 

NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na 

wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

Dolina Utraty promocja lokalnych zasobów Gminy Michałowice - dotacja 50 000 zł. 

Projekt polegał na organizacji spływu kajakowego w Dolinie Utraty na terenie Gminy 

Michałowice. Operacja miała na celu integrację społeczną mieszkańców i budowanie 

tożsamości lokalnej.



Promocja obszaru LSR poprzez zakup ławek parkowych, zlokalizowanych w Gminie 

Michałowice - dotacja 50 000 zł. Operacja polegała a zakupie 24 ławek parkowych, które 

zostały posadowione w Gminie Michałowice.



Wyposażenie Izby Pamięci w obiekcie historycznym Austerii w Raszynie - dotacja 

50 000 zł. Operacja polegała na wyposażeniu obiektu Austerii w Raszynie, które było 

wydarzeniem unikatowym dzięki połączeniu elementów historii oraz odtworzeniu 

reprodukcji prac wybitnych malarzy historycznych.



Lider Mediany - dotacja 50 000 zł. Operacja polegała na realizacji dwóch sesji szkoleniowych 

w zakresie podniesienia kompetencji w social mediach oraz kompetencji w zakresie komunikacji 

w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników LGD.



Rozwój Kapitału Społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup i 

instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica - dotacja 50 000 

zł. Operacja polegała na zakupie i instalacji 6 zabawek na placu zabaw dla dzieci w 

miejscowości Wolica.



Promocja obszaru LSR poprzez posadowienie tablic informacyjno-promocyjnych 

zlokalizowanych na terenie Gminy Nadarzyn oraz publikacja folderów promocyjno-

informacyjnych - dotacja 50 000 zł. Operacja polegała na posadowieniu tablic 

informacyjno-promocyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Nadarzyn oraz publikacja 

folderów promocyjno-informacyjnych.



Zagospodarowanie terenu w północnej części Ogródka Jordanowskigo w miejscowości 

Raszyn - dotacja 50 000 zł. Operacja polegała na wykonaniu placu zabaw dla dzieci  

niepełnosprawnych zlokalizowanego w północnej części istniejącego Ogródka 

Jordanowskiego znajdującego się na terenie Centrum Sportu Raszyn.



Wniosek o Płatność w ramach poddziałania 19.4 "Wsparcie na 

rzecz kosztów bieżących i aktywizacji" objętego Programem 

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zakres złożonego wniosku o płatność V transzy obejmował 

przedstawienie wszystkich zadań zrealizowanych przez LGD 

w drugim półroczu 2021 r. 



Nowa siedziba LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice

Od sierpnia 2020 roku Biuro LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

znajduję się w Urzędzie Gminy Michałowice

Reguły, Al. Powstańców Warszawy 1, lok. IX

05-816 Michałowice

Biuro funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00



Biuro LGD



Dziękuję za uwagę.


