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HARMONOGRAM REALIZACJI PLANU KOMUNIKACJI NA ROK 2022 - II półrocze 

 

 
STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-MICHAŁOWICE 
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LGD Nadarzyn-Raszyn 
Michałowice w drugim półroczu 
2022 r. realizowała założenia 
zgodnie ze wskaźnikami 
wskazanymi w Lokalnej Strategii 
Rozwoju, planem działania, 
budżetu oraz planu finansowego. 
W zakresie Poddziałania 19.3 - 
Przygotowanie i realizacja działań 
w zakresie współpracy z lokalną 
grupą działania, LGD złożyła 3 
projekty współpracy w zakresie, 
których realizowała i realizuje 
zadania. W pierwszym półroczu 
2022 r., zaczęliśmy realizację 
Projektu „Uśmiech dla Natury” 
Obszar „Ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego” 
zadanie 1. Propagowanie 
rolnictwa ekologicznego oraz 
upowszechnienie roli pszczół w 
środowisku naturalnym. W drugim 
półroczu 2022 r., wyłoniony został 
wykonawca projektu. Projekt 
skierowany był do klas I-III szkoły 
podstawowej, miał na celu 
zaszczepić w uczniach potrzebę 
przestrzegania norm i zakazów 
ekologicznych, kształtowania w 
nich nawyków kultury 
ekologicznej oraz poznania 
fascynującego świata owadów 
oraz wyrabiania potrzeby i 
umiejętności współdziałania w 
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ochronie środowiska. Cykl 10 
warsztatów przeprowadzono w 
grudniu 2022 roku w Szkole 
Podstawowej pry ulicy Szkolnej 
15 w Michałowicach. W jednym 
45 minutowym warsztacie brało 
udział ok. 23 uczniów. Łączna 
ilość dzieci biorących udział w 
warsztatach to 232 osoby. Biuro 
LGD prowadziło doradztwo dla 
Wnioskodawców. Prowadziliśmy 
bieżące działania biura: kontakty 
z beneficjentami i urzędami, 
obsługę posiedzeń Zarządu, 
Rady, Komisji Rewizyjnej, 
Walnego Zebrania Członków, 
przygotowywanie sprawozdań, 
pism, prowadzenie dokumentacji 
finansowo-księgowej przy 
współpracy z biurem 
rachunkowym oraz inne 
niezbędne prace, które są 
realizowane na poziomie biura 
LGD. 

 


