
Partnerskie Mazowieckie  

Lokalne Grupy Działania 

 

My, niżej podpisani, biorąc pod uwagę: 

 prace nad realizacją działań Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich; 

 dotychczasowa wzajemna pozytywna współpraca między LGD południowego 

Mazowsza; 

 budowanie porozumienia organizacji działających na rzecz o rozwoju obszarów 

wiejskich województwa Mazowieckiego; 

 konieczność intensywnego przygotowania mieszkańców wsi do funkcjonowania w 

Unii Europejskiej, w szczególności w okresie 2014-2020 

pragniemy nawiązać współpracę między Lokalnymi Grupami Działania Województwa 

Mazowieckiego, których celem jest: 

 budowanie dialogu obywatelskiego na polskiej wsi, 

 aktywizowanie społeczności lokalnych, 

 budowanie partnerstwa pomiędzy organizacjami pozarządowymi, biznesem i 

instytucjami sektora publicznego na rzecz podnoszenia jakości życia na wsi, 

 przygotowanie projektów współpracy w obszarach odpowiadających celom LGD 

wynikających z ich Statutów i zapisów Lokalnych Strategii Rozwoju, 

 rozwój lokalnej przedsiębiorczości, 

 rozwoju turystyki opartej na zasobach lokalnych, 

 wspieranie i upowszechnianie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, 

Partnerstwo ma przyczynić się do stworzenia i realizacji wizji rozwoju przy wykorzystaniu 

pełni możliwości, zainteresowań, wiedzy i pasji mieszkańców obszarów wiejskich, bogactwa 

dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego oraz szans wynikających ze współpracy lokalnych 

środowisk obszaru partnerskiego działania. 

Wyrażamy niniejszym wolę wymiany informacji, realizowania wspólnych projektów oraz 

budowania klimatu partnerstwa i zwiększania społecznej świadomości na temat obszarów 

wiejskich i ich funkcjonowania w gospodarce narodowej. 

Chcemy włączyć się aktywnie w działania o zasięgu ponadnarodowym służące promocji i 

rozwoju obszarów wiejskich. 

Deklarujemy gotowość aktywnego uczestniczenia w działaniach związanych ze 

zrównoważonym rozwojem obszarów wiejskich, ochroną środowiska, promocją turystyki 

wiejskiej i agroturystyki. 

Do współpracy z nami zapraszamy wszystkie organizacje, które pragną przyczynić się do 

osiągnięcia tych celów. 

Partnerstwo jest układem dobrowolnym i otwartym przynoszącym wzajemne korzyści przy 

dążeniu do wspólnych celów. 



Koordynację współpracy powierzamy LGD „Razem dla Radomki” a reprezentowanie na 

zewnątrz Panu Cezaremu Adamowi Nowek Prezesowi LGD „Razem dla Radomki”. 

Okres współpracy jest nieokreślony. Każda ze Stron może w każdej chwili jednostronnie 

odstąpić od współpracy bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem, że rozpoczęte działania 

powinny zostać zakończone. 

Wyrażamy zgodę, na przetwarzanie danych dla celów informacji i promocji Partnerskich 

LGD. 

Deklarację podpisali: 

1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, 

2. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dziedzictwo i Rozwój”, 

3. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zapilicze”, 

4. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”, 

5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wspólny Trakt”, 

6. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”, 

7. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Wszyscy Razem”, 

8. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”, 

9. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Forum Powiatu Garwolińskiego” 

10.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Mińska”, 

11.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Natura i Kultura”, 

12.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Gminy Nadpiliczne”, 

13.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Mosty Narwi”, 

14.  Fundacja Aktywni Razem Lokalna Grupa Działania, 

15.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Bądźmy Razem”, 

16.  Lokalna Grupa działania Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego, 

17.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zielone Sąsiedztwo”, 

18.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego”, 

19.  Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Mazowsza”, 

20.  Związek Stowarzyszeń Lokalna Grupa Działania „Kurpsie Razem”. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pieczęć Partnerskie LGD      Data, podpis i pieczęć imienna 

        Osób uprawnionych do reprezentowania LGD 
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