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Nota biograficzna
Zasłużonego dla Gminy Przytyk
Cezary Adam Nowek
Cezary Adam Nowek - to osoba aktywnie promująca gminę
Przytyk. Od 2008 roku jest Prezesem Stowarzyszenia
Lokalna Grupa Działania „Razem dla Radomki”, która
aktywnie działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich sześciu
gmin położonych na terenie południowego Mazowsza:
Jedlińska, Przytyka, Przysuchy, Wieniawy, Wolanowa
i Zakrzewa. Organizacja ta przyczynia się do wzrostu
atrakcyjności i rozwoju gospodarczego całego obszaru LGD
poprzez aktywizację społeczeństwa i wykorzystanie
unikalnych
walorów
przyrodniczych,
kulturowych
i historycznych obszaru.
Kierowana przez Cezarego Nowka instytucja w ramach
europejskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Osi 4
Leader na teren uprzednio wspomnianych gmin pozyskała
blisko 12 milionów złotych, dzięki którym udało się
zrealizować inicjatywy o wartości wynoszącej ok. 18
milionów złotych. Skorzystali z nich rolnicy, przedsiębiorcy,
organizacje pozarządowe, instytucje kultury, szkoły czy
samorząd gminy – którzy w ramach działań „Odnowa
i Rozwój Wsi”, „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, oraz w
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ramach „Małych Projektów” zrealizowali 107 projektów.
W grudniu 2015 r. LGD złożyła wniosek o otrzymanie
wsparcia na realizację w nowej perspektywie unijnej działań
w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020, w ramach których na realizację nowych
inicjatyw na obszarze gmin mogą pozyskać ponad 10 mln zł.
Zaangażowany w rozwój i aktywizację lokalnych
społeczności. W swoich działaniach stara się aktywizować
mieszkańców, stawia na innowacyjność, nowe technologie
aby w najefektywniejszy sposób poprzez kompleksowo
i odpowiednio dobrane narzędzia rozwijać i promować
obszary gmin, mieszkańców, przedsiębiorców, a także
tworzyć warunki do rozwoju produktów tradycyjnych
i turystyki kulinarnej. Organizuje szkolenia i warsztaty
z zakresu przedsiębiorczości, animacji kulturowej, działania
skierowane do osób bezrobotnych. Utworzył Wiejski
Inkubator Przedsiębiorczości i Inkubator Organizacji
Pozarządowym, w którym świadczy nieodpłatnie pomoc
wszystkim zainteresowanym
Od 2012 roku zasiada jako przedstawiciel Lokalnych Grup
Działania z terenu woj. Mazowieckiego w Grupie Roboczej
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, jest również prezesem
Mazowieckiej Sieci Lokalnych Grup Działania – organizacji
zrzeszającej instytucje z woj. mazowieckiego przekazujące
wsparcie finansowe w ramach Osi 4 Leader Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich .Dzięki staraniom Cezarego
Nowek „Papryka Przytycka” uzyskała wpis na Listę
Produktów Tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju
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Wsi stając się coraz bardziej rozpoznawalnym produktem na
mapie całego kraju jak i za granicą. Promuje liczne produkty
regionalne i tradycyjne, dążąc do budowy silnej marki
produktów kulinarnych z terenu południowego Mazowsza.
Cezary Nowek w grudniu 2015 r. zwyciężył w ogólnopolskim
konkursie „Samorządowy Lider Zarządzania 2015 – Razem
dla Rozwoju” – za koordynację Partnerstwa Paprykowy
Szlak.

