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Szanowni Państwo,

za nami 10 lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Przez 
ten czas Mazowsze wiele zyskało. Zmieniły się nie tylko mia-
sta, ale i tereny wiejskie. Ważnym źródłem wsparcia przy 
podnoszeniu standardu życia na wsi były inwestycje realizo-
wane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007-2013. Nowe drogi, sieci kanalizacyjne, wodociągi, 
skwery czy place zabaw to tylko przykłady z setek inwestycji, 
które udało się nam wspólnie zrealizować.

Przed nami kolejne wyzwania. Kluczowym przedsięwzięciem jest „Internet dla Mazowsza”, 
dzięki któremu zlikwidujemy tzw. białe plamy w dostępie do Internetu. W efekcie 90 proc. 
mieszkańców Mazowsza będzie miało szansę na korzystanie z sieci. Ponadto w ramach 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 nadal będziemy wspierać pro-
jekty, których celem jest walka z bezrobociem, aktywizacja ludności wiejskiej oraz promocja 
innowacyjnych produktów czy wyrobów. 

Proponowany przez Krajową Sieć Obszarów Wiejskich największy w ostatnich latach cykl in-
formacyjno-promocyjny umożliwi właśnie wymianę informacji w zakresie dobrych praktyk 
i wykorzystania środków z UE w województwie mazowieckim.

Na 37 jednodniowych konferencjach będziemy rozmawiać o prawidłowo realizowanych 
projektach z beneficjentami i potencjalnymi beneficjentami funduszy unijnych na terenach 
wiejskich. Cykl skierowany jest do organizacji pozarządowych działających w obszarze wsi 
i rolnictwa, związków zawodowych i branżowych, partnerów społeczno-gospodarczych, 
ośrodków doradztwa rolniczego, izb rolniczych, lokalnych grup działania, instytucji nauko-
wo-badawczych, uczelni wyższych, szkół rolniczych i samorządów lokalnych, a jego celem 
jest przeprowadzenie dyskusji na temat efektów dotychczasowych działań Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich. Serdecznie 
zapraszam Państwa na wspomniane spotkania i zachęcam do czynnego w nich udziału. 

 Z wyrazami szacunku 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, który 
część zadań przekazał samorządom regionalnym. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego wdraża następujące działania objęte Programem:

• 125 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa: schemat I - scalanie gruntów; schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi (limit łączny pomocy 46,3 mln euro)

• 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (kwota wsparcia 164,1 mln euro)
• 313, 322, 323 - odnowa i rozwój wsi (pomoc na sumę 43,3 mln euro)
• Leader (budżet ogólny wynosi 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez samorząd woje-

wództwa - 268 mln zł).

PROW cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Środki są wykorzysty-
wane na Mazowszu efektywnie i będą w pełni rozdysponowane w ramach przyznanego 
limitu. Dotychczas zakontraktowano ponad 80% funduszy. Większość projektów zosta-
ła rozliczona, a pozostałe są weryfikowane zgodnie z terminami określonymi w umowach 
(nawet do 2015 roku).

W niniejszej broszurze zaprezentowano dane wg stanu z 31.03.2014 roku.

Działania skupione w dwóch pierwszych osiach mają na celu dostosowanie rolnictwa 
i leśnictwa do rosnących standardów UE, także związanych z ochroną środowiska. Są 
one kierowane przede wszystkim do producentów rolnych. Natomiast przedsięwzięcia 
wspierane w osi trzeciej uzupełniają realizowane w dwóch pierwszych osiach. Mają one 
w zintegrowany sposób różnicować działalność gospodarczą oraz tworzyć miejsca pra-
cy poza rolnictwem, jak również poprawiać jakość życia mieszkańców wsi i obszarów 
wiejskich. Wdrażanie działań osi Leader opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu 
wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności dla rozwoju regionu. Włączanie partnerów 
społecznych i gospodarczych do planowania i realizacji lokalnych inicjatyw ma na celu 
lepsze określenie problemów występujących na konkretnym terenie i znalezienie wła-
ściwych sposobów na ich rozwiązanie. Głównym partnerem w tym podejściu są Lokalne 
Grupy Działania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji po-
lityki Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Program określa cele, 
priorytety oraz zasady, na podstawie których wspierane są działania dotyczące tej proble-
matyki. Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom po-
dejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi priorytetowych. Wszyst-
kie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków krajowych.

Dzięki pozyskanym pieniądzom w ramach PROW na lata 2007-2013 możliwe było dofinan-
sowanie m.in. takich przedsięwzięć jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-
nych, a także kształtowanie przestrzeni publicznej.

PROW na lata 2007-2013 obejmował 22 działania realizowane w czterech osiach:
Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 - Leader.



Wartość otrzymanej pomocy EFRROW w podziale na powiaty

0-15 mln zł

15-30 mln zł

30-45 mln zł

pow. 45 mln zł

Wykorzystanie środków EFRROW w mln zł

pow. gostyniński
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Liczba projektów:
38

Wartość projektów:
20 mln zł

Wartość dofinansowania: 
10,38 mln zł

Słowo o powiecie 
Cztery gminy wiejskie powiatu: Gostynin, Pacyna, Sanniki, 
Szczawin Kościelny, oraz gmina miejska Gostynin zajmują po-
wierzchnię 615 km2, zamieszkałą przez 46 tys. ludzi. Około 60%  
mieszkańców żyje i pracuje na wsi. Jakość rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej klasyfikowana jest jako słaba i średnia. Część po-
wiatu została włączona do Gostynińsko-Włocławskiego Parku 
Krajobrazowego. Najważniejszymi walorami środowiska przy-
rodniczego w powiecie  są  rozległe lasy, liczne jeziora oraz 
doliny Skrwy i Ostenicy, idealnie nadające się do uprawiania 
turystyki pieszej, wodniackiej, rowerowej i konnej. Korzystają 
z tego m.in. letnicy przyjeżdżający do gospodarstw agrotury-
stycznych i ośrodków wypoczynkowych.

Obejmuje ono m.in. scalanie gruntów rolnych, urządzenie dróg dojazdowych, gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wody w celu poprawy jakości gleb, a także zwiększenie 
retencji mającej podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców przed powodziami. 
W związku z tym realizowana jest melioracja, sieć drenarska, buduje się lub naprawia wały 
przeciwpowodziowe, regulacji poddawane są rzeki. Na wszystkie projekty w tym działaniu 
Mazowsze otrzymało 46,3 mln euro.
W gminie Pacyna realizowana była przebudowa  Kanału Pacyńskiego.

Jest ono związane z rozwijaniem infrastruktury technicznej, zapewniającej dostęp do pod-
stawowych usług dla ludności i gospodarki. Pomoc z pieniędzy unijnych udzielana jest na 
realizację projektów w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, 
segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, oraz budowania infrastruktury szerokopasmowego Internetu. 
Limit pomocy finansowej w tym działaniu dla regionu wynosi 164,1 mln euro. Projekty do-
tyczą m.in. budowy wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków (w tym zagrodowych), 
stacji uzdatniania wody, targowisk.

Beneficjentami umów w zakresie tego działania były: Gostynin (2), Pacyna, Sanniki oraz Szczawin 
Kościelny.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
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Umowy podpisane w ramach działania 125

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Kanał Pacyński – przebudowa przekroju podłużnego i 
poprzecznego koryta w km 0+000-6+600 Podstawowe 366 689 217 345 Pacyna



Umowy podpisane w ramach działania 321

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW

Gmina 
Gostynin

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla wsi Osiny - II Etap i 
Jastrzębia oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami dla wsi 

Dąbrówka, Górki Drugie i części wsi Baby Górne.
4 134 826 2 190 910

Gmina 
Gostynin

Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Sierakowie oraz 
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Lucieniu 1 983 990 1 209 750

Gmina Pacyna
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji w miejscowości 

Pacyna, Model, Rozlerka (obręb Janówek) wraz z oczyszczalnią ścieków i 
przepompowniami.

1 684 456 941 601

Gmina Sanniki Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Sannikach 1 006 038 613 736

Gmina 
Szczawin 
Kościelny

Przebudowa i Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Suserz. 1 643 505 1 010 351

10 452 814 5 966 348
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 321

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację wszystkich projektów,
których efekty przedstawia poniższa tabela

Gmina Gostynin 
(2 umowy)

Gmina Pacyna 
(1 umowa)

Gmina Sanniki  
(1 umowa)

Gmina Szczawin Kościelny 
(1 umowa)

Liczba km wybudowanych sieci 
w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem przyłączy Liczba wykonanych 

kanalizacji zagrodowych 
(szt)

Liczba wybudowanych 
oczyszczalni ścieków (szt)

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych 
(km)

14,8 14,24 71 3

3 400 660

941 601

613 736

1 010 351

Gmina Gostynin (2 umowy)

Gmina Pacyna (1 umowa)

Gmina Sanniki  (1 umowa)

Gmina Szczawin Kościelny (1
umowa)
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Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323

Celem tego działania jest wpływanie na poprawę jakości życia przez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturowych mieszkańców oraz promowanie terenów wiejskich. Chodzi 
również o rozwój tożsamości lokalnej społeczności, zachowanie dziedzictwa kulturowego 
i specyfiki obszarów wiejskich, a także o zwiększanie ich atrakcyjności turystycznej i inwe-
stycyjnej. Przyznany Mazowszu limit pomocy unijnej wynosi 43,3 mln euro. W tym działa-
niu gminy budują świetlice i domy kultury, porządkują centra wsi, powstają ścieżki rowe-
rowe, place zabaw, obiekty sportowe i turystyczne, tereny zielone, odnawiane są miejsca 
pamięci i pomniki historii. 

Ogółem podpisano w powiecie 10 umów: Pacyna, Sanniki (6), Szczawin Kościelny (2) oraz  
GCKiTW w Gostyninie.

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Pacyna
Odnowa miejscowości Pacyna poprzez 

zagospodarowanie centrum oraz przebudowę 
chodników w miejscowości Pacyna

 439 088    infrastruktura publiczna

Gmina Sanniki

Remont budynku świetlicy wiejskiej w Szkaradzie 
wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, 

budową obiektów małej architektury oraz 
remontem boiska rekreacyjnego

 267 954    infrastruktura publiczna

Gmina Sanniki
Remont budynku świetlicy wiejskiej w Sielcach 

wraz z utwardzeniem terenu działki budowlanej, 
budową obiektów małej architektury i ogrodzenia

 296 585    infrastruktura publiczna

Gmina Sanniki

Remont świetlicy wiejskiej w Krubinie wraz 
z utwardzeniem terenu działki budowlanej oraz 

budową obiekytów małej architektury 
i ogrodzenia. Budowa boiska rekreacyjnego oraz 
utwardzenie terenu działek budowlanych wraz 

z remontem drogi wewnętrznej

 440 691    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
sportu i rekreacji

Gmina Sanniki
Utwardzenie działek budowlanych wraz 

z remontem świetlicy oraz budowa obiektów małej 
architektury

 222 478    infrastruktura publiczna

Gmina Sanniki

Utwardzenie terenu działek budowlanych wraz 
z remontem zjazdów i drogi wew. oraz remontem 

świetlicy wiejskiej w Staropolu gmina Sanniki. 
Przebudowa szczelnego zbiornika wód opadowych 
wraz z utwardzeniem terenu działaki budowlanej

 282 145    infrastruktura publiczna

Gmina Sanniki
Remont świetlicy wiejskiej w Czyżewie wraz 

z utwardzeniem terenu działek budowlanych, 
budowa obiektów małej architektury

 408 633    infrastruktura publiczna

Gmina Szczawin 
Kościelny

Remont budynku po byłej Spółdzielni Usług 
Rolniczych z przeznaczeniem na Gminny Ośrodek 

Kultury w Szczawinie Kościelnym
 500 000    infrastruktura publiczna
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Podział projektów pod względem zakresu inwestycji

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 313, 322, 323

Infrastruktura publiczna

Zaspokajanie potrzeb społecznych 
w zakresie sportu i rekreacji

Gmina Pacyna (1 umowa)

Gmina Sanniki (6 umów)

Gmina Szczawin Kościelny (2 umowy)

Gminne Centrum Kultury 
i Tradycji Wsi Gminy Gostynin (1 umowa)

90%

10%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

439 088

1 918 486

615 749

87 713

Gmina Pacyna (1 umowa)

Gmina Sanniki (6 umów)

Gmina Szczawin Kościelny (2
umowy)

Gminne Centrum Kultury i
Tradycji Wsi Gminy Gostynin
(1 umowa)

Gmina Szczawin 
Kościelny

Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Trębki  115 749    infrastruktura publiczna

Gminne Centrum 
Kultury i Tradycji Wsi 

Gminy Gostynin
Remont Domu Ludowego w Legardzie II Etap  87 713    infrastruktura publiczna

 3 061 036    
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Opracowany przez LGD plan pracy w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju ma na celu m.in. 
poprawę jakości życia, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkań-
ców, promocję twórczości kulturalnej. W ramach realizacji LSR Lokalne Grupy Działania 
wybierają projekty, które następnie trafiają do samorządów wojewódzkich (tzw. Małe Pro-
jekty oraz Odnowa i rozwój wsi). Wśród podpisanych na Mazowszu 1805 umów w kategorii 
„Małe Projekty” najwięcej (831) zawarły samorządy terytorialne. Najczęściej finansowane 
były szkolenia, imprezy kulturalne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, turystyka 
i rekreacja. W województwie mazowieckim limit pomocy na „Małe Projekty” wynosi 
62,46 mln zł; w kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi” zawarto w tym czasie 538 umów najczę-
ściej na projekty dotyczące infrastruktury publicznej, turystyki, sportu i rekreacji. W tym 
działaniu jest do rozdysponowania w regionie 139,2 mln zł.

Pozwala ono na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć we współpracy międzyregional-
nej lub międzynarodowej. Na Mazowszu w sumie realizowanych jest 29 projektów na kwo-
tę około 3,3 mln zł, z dofinansowaniem unijnym wynoszącym 2,7 mln zł. Limit na działanie 
421 w regionie ogółem to 6,04 mln zł.

Dwa międzynarodowe projekty współpracy (turystyka oraz dziedzictwo kulturowe i przyrod-
nicze) realizowała LGD „Aktywni Razem”. Budżet na to działanie stanowiła kwota 210 tys. zł.

W działaniu 413 zawarto w powiecie 27 umów (OW 5; MP 22) o łącznej wartości 1,3 mln zł.

To podejście jest skuteczną metodą wspierania procesów rozwojowych na wsi, opartą na 
aktywności mieszkańców, którzy decydują co i jak chcą zrobić dla społeczności, w której 
żyją. LGD tworzą równoprawni partnerzy publiczni, prywatni i społeczni. W tej chwili na Ma-
zowszu jest 35 LGD (plus dwie LGD mające siedzibę poza województwem, ale obejmujące 
również mazowieckie gminy), które mają do dyspozycji 337 mln zł. Największą LGD współ-
tworzy 140 tys. mieszkańców w 23 gminach (przeciętnie LGD to ok. 7 gmin).
Wszystkie gminy powiatu są członkami LGD Fundacja  „Aktywni Razem” z siedzibą w Łącku.

Działanie 413

Działanie 421

LEADER
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Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 9 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Świetlice i domy kultury

Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 1

1
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Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca
rekreacji

Świetlice i domy kultury



Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.

LGD Fundacja „Aktywni Razem” na merytoryczne prace w tym  działaniu mogła  przeznaczyć  
2,23 mln zł.

Działanie 431
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LGD Fundacja „Aktywni Razem”
LGD Fundacja „Aktywni Razem” ma siedzibę w Łącku. Tworzy ją 12 gmin zamieszkanych przez 
70 tys. ludzi : Baruchowo (woj. kuj.-pom.), Gąbin, Gostynin, Iłów, Kowal (miasto, woj. kuj.-
-pom.), Kowal (gmina, woj. kuj.-pom.), Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice  i  Szczawin 
Kościelny. Łączna powierzchnia terenu, który obejmuje  Grupa  wynosi  1417 km2. Z przeprowa-
dzonych analiz wynika, że wśród szans obszaru LGD jest m.in. rozwój energetyki odnawialnej, 
zainteresowanie kupowaniem i odnową zabytków architektury, napływ aktywnych społecznie 
mieszkańców, rozwój turystyki i rekreacji. W Lokalnej Strategii Rozwoju nakreślono cele stra-
tegiczne, m.in. *ekologizację  rolnictwa: *wzmocnienie sektora turystycznego; *informatyzację 
i upowszechnienie dostępu do Internetu.

Budżety Lokalnych Grup Działania

Nazwa LGD

Umowy ramowe - kwota
limit na działanie 413

limit na 
działanie 

421

limit na działanie 431

ogółem 
413 413-311 413-312 413-

313.322.323
413 - małe 

projekty
ogółem 

431
koszty 

bieżące

nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja

Aktywni Razem 12 922 436 1 050 335 1 618 998 6 425 056 3 828 047 210 063 2 230 609 1 667 131 563 478

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Gostynin

Kultywowanie tradycji lokalnych poprzez zakup 
strojów ludowych dla Zespołu Pieśni i Tańca 
Promyki Lucienia oraz dziecięcego Zespołu 

Pieśni i Tańca Solec

15.3.2  24 212     19 369    

Gostynin Międzynarodowa Gala Operowo-Operetkowa 
w Lucieniu 15.2.2  10 500     8 400    

Gostynin XII Ogólnopolski Plener Malarski pn. "Plener 
Malarski u Wójta" 15.3.1  24 808     19 846    

Gostynin Wyposażenie Domu Ludowego w Legardzie 15.2.3  12 789     10 231    

Gostynin IV Gminne Dożynki Ekologiczne 15.1.3  21 460     17 168    
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Gostynin
XIII Ogólnopolski Plener Malarski "U wójta" 
połączony z warsztatami plastycznymi dla 

młodzieży gimnazjalnej
15.1.3  22 627     18 102    

Gostynin
Remont i modernizacja Remizy OSP 

w Kazimierzowie pełniącej funkcję świetlicy 
wiejskiej

15.2.3  6 633     5 307    

Gostynin
Budowa zadaszonej grilowędzarni 

w gospodarstwie agroturystycznym "Agro-
zacisze" wraz z zagospodarowaniem terenu

15.3.2  25 000     20 000    

Gostynin
Podniesienie Atrakcyjności "Agroturystyki 
i Macieja" poprzez doposażenie i remont 

obiektu
15.3.2  8 876     7 101    

Gostynin
XV Ogólnopolski Plener Malarski "U wójta" 
połączony z warsztatami plastycznymi dla 

młodzieży gimnazjalnej
15.1.3  39 053     31 238    

Gostynin Ekologiczni entuzjaści - to my! 15.1.3  46 910     37 524    

Gostynin XVII ogólnopolski zlot szkół reymontowskich 15.1.3  19 793     15 834    

Pacyna Zakup strojów ludowych dla Dziecięcego 
Zespołu Pieśni i Tańca Pacyna 15.5.3  25 000     20 000    

Pacyna Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
w Skrzeszewach 15.3.2  25 000     20 000    

Sanniki Zakup i renowacja strojów ludowych dla 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca "Sanniki" 15.3.2  19 887     15 910    

Sanniki
"Gmina Sanniki" - przygotowanie i druk 

wydawnictwa monograficzno-albumowego 
o Gminie Sanniki

15.3.1  24 900     19 920    

Sanniki Publikacja albumu fotograficznego 
o gminie Sanniki 15.3.1  24 360     19 488    

Sanniki Publikacja wydawnictwa o Regionie Sannickim 15.2.1  24 360     19 488    

Sanniki

Zorganizowanie i przeprowadzenie 
imprezy rycerskiej w Sannikach połączonej 

z II Turniejem Miast na Szlaku Książąt 
Mazowieckich

15.5.5  24 230     19 384    

Szczawnin 
Kościelny

Zakup strojów ludowych dla Zespołu Pieśni 
i Tańca Szczawin Kościelny 15.2.1  20 890     16 712    

Szczawnin 
Kościelny

Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
w miejscowości Trębki 15.1.1  22 000     17 600    

Szczawnin 
Kościelny

Budowa ogólnodostępnego boiska 
wielofunkcyjnego w miejscowości Trębki 15.3.2  25 000     20 000    

 498 288     398 622    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania LGD Małe Projekty

Gmina Gostynin (12 umów)

Gmina Pacyna (2 umowy)

Gmina Sanniki (5 umów)

Gmina Szczawnin Kościelny (3 umowy)

Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

Rozwijanie turystyki lub rekreacji 
na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 
na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego

210 120    

40 000    

94 190    

54 312    

Gmina Gostynin (12 umów)

Gmina Pacyna (2 umowy)

Gmina Sanniki (5 umów)

Gmina Szczawnin Kościelny (3
umowy)

2

5

6

9

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR
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Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 2 projekty)

Świetlice i domy kultury 

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca 
rekreacji 

1

2

świetlice i domy kultury

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Gostynin
Budowa obiektów sportowych oraz 

placów zabaw na terenie gminy 
Gostynin

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 328 823     200 501    

Gmina Pacyna

Odnowa miejscowości Luszyn 
poprzez zagospodarowanie 

centrum oraz budowę chodników 
w miejscowości Luszyn

infrastruktura publiczna  372 003     236 708    

Gmina Pacyna Budowa ogólnodostępnego placu 
zabaw w Luszynie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 117 740     76 579    

Gmina Sanniki

Zagospodarowanie działki nr 
ewid 121/1, zlokalizowanej przy 
ul Warszawskiej 138, polegające 

na wykonaniu utwardzenia 
powierzchni gruntu na działce 

budowlanej, budowie obiektów 
małej architektury, rozbiórce 

budynku mieszkalnego 
wielorodzinnego, rozbiórce trzech 

budynków gospodarczych oraz 
pozostałych obiektów

infrastruktura publiczna  1 862 180     315 000    

Gmina Szczawin 
Kościelny

Rozbudowa szkoły w Szczawinie 
Kościelnym polegająca na 

dobudowie sali ogólnorozwojowej 
wraz z kącikiem rekreacyjnym 

i świetlicą

infrastruktura publiczna  242 164     147 722    

 2 922 912     976 510    
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW
w podziale na gminy w ramach działania Odnowa Wsi

Gmina Gostynin (1 umowa)

Gmina Pacyna (2 umowy)

Gmina Sanniki (1 umowa)

Gmina Szczawin Kościelny (1 umowa)

200 501

313 287

315 000

147 722

Gmina Gostynin (1 umowa)

Gmina Pacyna (2 umowy)

Gmina Sanniki (1 umowa)

Gmina Szczawin Kościelny (1
umowa)

Podsumowanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 otworzył nowe szanse dla mieszkańców 
wsi oraz małych miast i był niewątpliwie wsparciem dla przemian jakie się tam dokona-
ły. Aktywność środowisk wiejskich w pozyskiwaniu funduszy unijnych w bardzo korzystny 
sposób wpływa na wzrost poziomu i jakości życia na wsi, na wielofunkcyjny rozwój terenów 
wiejskich, a także na planową ochronę środowiska naturalnego. Korzyści te są wszakże 
uzależnione od napływu środków publicznych. Spójrzmy na efekty dokonań jakie nastąpiły 
w powiecie gostynińskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 225 zł
Melioracje podstawowe - 6,6 km, Wodociągi - 14,8 km, Kanalizacja - 14,2 km
Kanalizacje zagrodowe - 71, Oczyszczalnie ścieków - 3, Świetlice i domy kultury - 8
Mała architektura - 1, Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 1, Rozwój turystyki lub rekreacji - 9
Punkty informacji turystycznej - 3, Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 6
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 1, Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 5
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 2, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 1
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 2, Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1

PROW przyniósł wyraźne efekty w gospodarce wodno-ściekowej, co niewątpliwie wpłynę-
ło na podniesienie jakości życia i pracy mieszkańców. Zyskała również kultura, turystyka 
i rekreacja.
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie gostynińskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125    217 345 zł   
Działanie 321     5 966 348 zł  
Działanie 313, 322, 323    3 061 036 zł  
Działanie Leader Małe Projekty     398 622 zł   
Działanie Leader Odnowa Wsi     976 510 zł 
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