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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 

Janina Ewa Orzełowska
Członek Zarządu 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. ostrowski
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Umowy podpisane w ramach działania 125

Liczba projektów:
105

Wartość projektów:
71,60 mln zł

Wartość dofinansowania: 
41,36 mln zł

Słowo o powiecie 
Jednym z walorów powiatu ostrowskiego jest jego usytuowa-
nie przy drodze krajowej nr 8 relacji Warszawa - Białystok 
- przejścia graniczne w Kuźnicy Białostockiej i Ogrodnikach. 
Poza tym przez teren powiatu wiedzie szlak turystyczny na 
mazurskie jeziora. 
W gminach: Andrzejewo, Boguty-Pianki, Brok, Małkinia Gór-
na, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Lubotyń, Szulborze Wiel-
kie, Wąsewo i Zaręby Kościelne mieszka 75 tys. osób. Chociaż 
powiat ma charakter rolniczy, to przemysł - w ponad 60% 
skupiony w stolicy powiatu - odgrywa znaczącą rolę. Naja-
trakcyjniejsze turystycznie nadbużańskie gminy: Nur, Zaręby 
Kościelne, Małkinia i Brok są odwiedzane przez letników, ko-
rzystających z gościny gospodarstw agroturystycznych. 

W ramach tego działania realizowane są w powiecie 4 projekty na terenie gmin: Andrzejewo, 
Boguty-Pianki, Ostrów Mazowiecka i Szulborze Wielkie.

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zad. 
„Załuski Lipniewo Etap III, gm. Andrzejewo, pow. ostrowski Szczegółowe 955 648 573 710 Andrzejewo

Budowa urządzeń melioracji szczegółowych - drenowanie, 
zad. Drewnowo I, gm. Boguty Pianki, pow. ostrowski Szczegółowe 2 322 531 1 362 330 Boguty 

Pianki 

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
zadanie „Nieskórz, Jasienica, Chmielewo”, gm. Ostrów 
Mazowiecka i gm. Zaręby Kościelne, pow. ostrowski 

szczegółowe 1 576 428 962 489 Ostrów 
Mazowiecka

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
zadanie „Pukawka II”, gm. Szulborze Wielkie, pow. 

Ostrowski
szczegółowe 11 403 999 6 962 811 Szulborze 

Wielkie

 16 258 606  9 861 340
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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.

Działanie 125 Scalanie i melioracje



Umowy podpisane w ramach działania 321

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.
Dwadzieścia umów zawarły gminy powiatu ostrowskiego w działaniu 321: Andrzejewo (2), Bo-
guty-Pianki (2), Brok (3), Nur (2), Ostrów Mazowiecka (3), Stary Lubotyń (2), Szulborze Wielkie 
(2), Wąsewo (2), Zaręby Kościelne (2).

Rowy (km) Sieć drenarska (km)

5 176

Dotychczas zakończono realizację dwóch projektów, których efekty przedstawia tabela

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Andrzejewo

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy 
Andrzejewo poprzez przebudowę Stacji Uzdatniania 

Wody oraz budowę przydomowych oczyszczalni 
ścieków i sieci wodociągowej z przyłączami

3 887 589 2 377 244 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Andrzejewo

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej gminy 
Andrzejewo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami domowymi w miejscowości Andrzejewo
2 158 506 1 246 507 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Boguty 
- Pianki

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości 
Trynisze-Moszewo i Trynisze-Kuniewo oraz budowa 

9 przydomowych oczyszczalni ścieków w  gminie 
Boguty - Pianki

1 033 883 617 586 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Boguty 
- Pianki

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: 
Boguty-Żurawie, Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-

Warzyno,Kamieńczyk-Borowy, Kamieńczyk-Ryciorki, 
Kamieńczyk-Pierce, Kamieńczyk Wielki, Kunin-Zamek, 

Drewno-Ziemaki, Drewnowo-Konarze, Drewnowo-
Lipskie, Godlewo-Łuby zadanie I Boguty-Żurawie, 

Szpice-Chojnowo, Cietrzewki-Warzyno, Kamieńczyk-
Borowy, Drewnowo-Ziemaki

1 906 340 1 162 639 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Brok Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowości Brok - etap II 898 778 552 527 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Brok Wsparcie systemu odbioru odpadów w gminie Brok 
poprzez zakup śmieciarki 237 900 146 250

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych

Gmina Brok Rozbudowa systemu gospodarki ściekowej 
w gminie Brok 5 852 103 3 448 254 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Nur Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Nur 2 005 053 1 170 494 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Nur Rozwiazanie problemów gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Nur 2 836 062 1 734 165 gospodarka 

wodno-ściekowa
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Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
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Umowy podpisane w ramach działania 321 cd.

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

kanalizacji 
zagrodowych (szt.)

Odpady zbierane 
w tonach

Energia odnawialna 
w MW

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych
sieciowych (km)

1,20 28,36 988 6 1

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 11 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

Dodatkowo w gminie Ostrów Mazowiecka zakończono jeden projekt z zakresu energii odnawialnej, 
w gminie Brok jeden projekt z zakresu segregacji odpadów.

Gmina Ostrów 
Mazowiecka

Wykonanie instalacji Solarnej dla budynku Zespołu 
Szkół Publicznych w Nagoszewie 114 860 70 610

wytwarzania 
lub dystrybucji 

energii ze źródeł 
odnawialnych, 

w szczególności 
wiatru, 

wody, energii 
geotermalnej, 

słońca, biogazu 
albo biomasy

Gmina Ostrów 
Mazowiecka

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Ostrów Mazowiecka 4 718 010 2 900 415 gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina Ostrów 

Mazowiecka
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 

terenie gminy Ostrów Mazowiecka 1 924 748 1 088 657 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Stary 
Lubotyń

Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Lubotyń - Kolonia Etap I i II oraz budowa kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Gniazdowo - etap II i III

1 844 971 1 130 576 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Stary 
Lubotyń

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Stary Lubotyń 3 549 954 2 164 331 gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina 

Szulborze 
Wielkie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 2 559 719 1 565 020 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Szulborze 

Wielkie

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Szulborze Wielkie 556 553 339 361 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wąsewo

Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej, tłoczno-
grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz budową sieci 

wodociągowej (spinka wodociągowa) w gm. Wąsewo
4 528 881 1 943 379 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wąsewo

Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności 
wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki 

ściekowej
3 247 407 1 980 126 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Zaręby 
Kościelne

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Zaręby Kościelne - etap III i IV 3 265 962 2 004 497 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Zaręby 
Kościelne

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie gminy Zaręby Kościelne - etap V-modernizacja 

i remont SUW, zakup maszyn
2 287 901 1 395 060 gospodarka 

wodno-ściekowa

 49 415 178  29 037 698
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W omawianym działaniu podpisały umowy następujące gminy: Andrzejewo (3), Boguty-Pian-
ki (2), Brok (2), Małkinia Górna, Nur (3), Ostrów Mazowiecka (2), Stary Lubotyń (2), Szulborze 
Wielkie, Wąsewo (2), Zaręby Kościelne (3).

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW 
w podziale na gminy. w ramach działania 321.

3623 751    

1780 225    

4147 031    

2904 659    

4059 682    

3294 907    

1904 381    

3923 505    

3399 557    Gmina Andrzejewo (2 Umowy)

Gmina Boguty - Pianki (2 Umowy)

Gmina Brok (3 Umowy)

Gmina Nur (2 Umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (3 Umowy)

Gmina Stary Lubotyń (2 Umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (2 Umowy)

Gmina Wąsewo (2 Umowy)

Gmina Zaręby Kościelne (2 Umowy)

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323
Nazwa 

beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina 
Andrzejewo

Budowa parkingu wraz z uporządkowaniem otoczenia 
przy Urzędzie Gminy w Andrzejewie 311 246 infrastruktura 

publiczna
Gmina 

Andrzejewo Budowa świetlicy wiejskiej w Kowalówce 381 582 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Andrzejewo

Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Zaręby Warchoły 91 153 infrastruktura 

publiczna

Gmina Boguty  
Pianki

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego 
w Bogutach-Żurawiach na działce oznaczonej nr 84 365 062

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Boguty 
Pianki

Remont ściezki rowerowej i szlaku pieszego 
w m. Kraszewo-Czarne 232 253

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Brok Przebudowa promenedy w Broku 332 160

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Brok Remont budynku z przeznaczeniem 
na siedzibę Biblioteki Publicznej w Broku 139 438 infrastruktura 

publiczna
Gmina 

Małkinia Górna
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

w miejscowości Rostki Wielkie, gmina Małkinia Górna 455 129 infrastruktura 
publiczna

9

Gmina Andrzejewo (2 umowy)

Gmina Boguty-Pianki (2 umowy)

Gmina Brok (3 umowy)

Gmina Nur (2 umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (3 umowy)

Gmina Stary Lubotyń (2 umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (2 umowy)

Gmina Wąsewo (2 umowy)

Gmina Zaręby Kościelne (2 umowy)

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Tworzenie systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 
komunalnych

Wytwarzanie lub 
dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych, 
w szczególności 
wiatru, wody, energii 
geotermalnej, słońca, 
biogazu albo biomasy

90%

5% 5%

gospodarka wodno-ściekowa

tworzenia systemu zbioru,
segregacji, wywozu odpadów
komunalnych

wytwarzania lub dystrybucji
energii ze źródeł odnawialnych,
w szczególności wiatru, wody,
energii geotermalnej, słońca,
biogazu albo biomasy

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. 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Podział projektów 
 pod względem zakresu inwestycji
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Większość operacji dotyczy 
infrastruktury publicznej. Pozostałe 
projekty obejmowały zakres zaspo-

kajania potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki.

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

783 981    

597 315    

471 598    

455 129    

827 905    645 336    

262 108    

123 002    

735 451    

1202 471    

Gmina Andrzejewo (3 Umowy)

Gmina Boguty - Pianki (2 Umowy)

Gmina Brok (2 Umowy)

Gmina Małkinia Górna (1 Umowa)

Gmina Nur (3 Umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (2 Umowy)

Gmina Stary Lubotyń (2 Umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (1 Umowa)

 Gmina Wąsewo (2 Umowy)

Gmina Zaręby Kościelne (3 Umowy)

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323 cd.

Gmina Nur Rozbudowa budtnku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zuzela 197 433 infrastruktura 
publiczna

Gmina Nur Remont budynku świetlicy wiejskiej na terenie gminy Nur 413 775 infrastruktura 
publiczna

Gmina Nur Zagospodarowanie centrum wsi Zuzela 216 697 infrastruktura 
publiczna

Gmina Ostrów 
Mazowiecka Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Nieskórzu 256 372 infrastruktura 

publiczna
Gmina Ostrów 

Mazowiecka
Przebudowa i remont świetlic wiejskich w miejscowościach 

Wiśniewo i Stok na terenie gminy Ostrów Mazowiecka 388 964 infrastruktura 
publiczna

Gmina Stary 
Lubotyń Remont i adaptacja OSP w Żochowie na swietlicę środowiskową 123 936 infrastruktura 

publiczna
Gmina Stary 

Lubotyń Remont świetlicy OSP w Koskowie 138 172 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Szulborze 

Wielkie
Przebudowa budynku na potrzeby świetlicy  wiejskiej w Gostkowie 123 002 infrastruktura 

publiczna

Gmina 
Wąsewo Odnowa wsi Wąsewo 500 000 infrastruktura 

publiczna

Gmina 
Wąsewo

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami 
towarzyszacymi w miejscowości Rząśnik Włościański 235 451

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Zaręby 
Kościelne Przebudowa Centrum miejscowości Zaręby Kościelne 421 116 infrastruktura 

publiczna
Gmina Zaręby 

Kościelne Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kępiste-Borowe 371 761 infrastruktura 
publiczna

Gmina Zaręby 
Kościelne Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Świerże Zielone 409 594 infrastruktura 

publiczna

 6 104 296    
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Gmina Andrzejewo (3 umowy)

Gmina Boguty-Pianki (2 umowy)

Gmina Brok (2 umowy)

Gmina Małkinia Górna (1 umowa)

Gmina Nur (3 umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (2 umowy)

Gmina Stary Lubotyń (2 umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (1 umowa)

 Gmina Wąsewo (2 umowy)

Gmina Zaręby Kościelne (3 umowy)

Infrastruktura 
publiczna

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie sportu 
i rekreacji

81%

19%

infrastruktura
publiczna

zaspokajanie
potrzeb
społecznych w
zakresie
turystyki



Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 17 projektów, których efekty prezentuje wykres poniżej

0,71

1

2

3

4

4

17

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Zbiorniki, cieki wodne jako miejsca rekreacji

centra wsi

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

obiekty małej architektury

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

świetlice i domy kultury

W Ostrowii Mazowieckiej mieści się biuro LGD „Zielone Sioło”, do której należą wszystkie gminy 
powiatu ostrowskiego. 

W powiecie ostrowskim podpisano 66 umów (15 OW; 51 MP) na kwotę dofinansowania 
3,5 mln zł.

11

Świetlice i domy kultury

Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Centra wsi

Zbiorniki, cieki wodne jako miejsca rekreacji

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

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).

LEADER

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.

Działanie 413



Powiat OSTROWSKI

LGD „Zielone Sioło”
Grupę tworzy 50 członków, w tym wszystkie gminy powiatu ostrowskiego. „Zielone Sioło” funk-
cjonuje na terenie pod wieloma względami odmiennym od stereotypowych wyobrażeń o Ma-
zowszu: tradycyjny charakter wiejskiego krajobrazu i ludzkich zachowań, występowanie obsza-
rów znajdujących się pod ochroną, relatywnie duża lesistość, krótszy okres wegetacji roślin niż 
w innych częściach regionu, istnienie przemysłu nie zagrażającego środowisku naturalnemu.
Członkowie Grupy postawili sobie za cel m.in. pobudzenie przedsiębiorczości wśród mieszkań-
ców, zadbanie o estetykę tzw. przestrzeni publicznej, większą troskę o dziedzictwo kulturowe 
i przyrodnicze, integrację społeczności lokalnej wokół działań na rzecz dobra wspólnego, zwięk-
szenie nowoczesnej infrastruktury turystycznej i liczby podmiotów gospodarczych tę infrastruk-
turę obsługujących. 

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

Lokalna Grupa 
Działania 

„Zielone Sioło"
6 117 840 670 366 230 639 3 105 480 2 111 356 158 220 1 529 460 1 170 825 358 635

LGD „Zielone Sioło” zrealizowała międzynarodowy projekt współpracy. Limit finansowy Grupy na 
to działanie to 158 tys. zł.

Budżet LGD „Zielone Sioło” w działaniu 431 wynosi 1,52 mln zł.
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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.

Działanie 421

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.

Działanie 431



Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania Małe Projekty

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

91 788    

16 254    

41 718    

78 318    

23 792    

290 723    

54 230    

97 311    

80 780    

Gmina Andrzejewo (5 Umów)

Boguty-Pianki (1 Umowa)

Brok (3 Umowy)

Małkinia Górna (4 Umowy)

Nur (6 Umów)

Ostrow Mazowiecka (15 Umów)

Stary Lubotyń (5 Umów)

Wąsewo (7 Umów)

Zaręby Kościelne (5 Umów)

1

1

6

7

13

23

Promowanie, zachowanie cennego dziedzictwa krajobrazowego i
przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000

Wprowadzanie na rynek produktów i usług opartych na lokalnych
zasobach, w tym kulturowych, historycznych, przyrodniczych

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

13

Gmina Andrzejewo (5 umów)

Gmina Boguty-Pianki (1 umowa)

Gmina Brok (3 umowy)

Gmina Małkinia Górna (4 umowy)

Gmina Nur (6 umów)

Gmina Ostrów Mazowiecka (15 umów)

Gmina Stary Lubotyń (5 umów)

Gmina Wąsewo (7 umów)

Gmina Zaręby Kościelne (5 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie cennego dziedzictwa krajobrazowego 
 i przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000

Wprowadzanie na rynek produktów i usług opartych na lokalnych zasobach, 
w tym kulturowych, historycznych, przyrodniczych



Powiat OSTROWSKI

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 

Koszt 
całkowity 
operacji

Kwota 
EFFROW 

Gmina 
Andrzejewo

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaręby 
Bolędy

infrastruktura 
publiczna 227 171 138 519

Gmina 
Andrzejewo

Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pieńki 
Wielkie

infrastruktura 
publiczna 203 596 132 420

Gmina Boguty-
Pianki

Wysoka jakość życia objawiająca się 
wzmacnianiem więzi łączących mieszkańców 

ze swoim miejscem zamieszkania poprzez 
rozbudowę świetlicy wiejskiej w m. Tymianki-

Okunie

infrastruktura 
publiczna 457 806 296 136

Gmina Brok Remont Placu Kościelnego w miejscowości Brok infrastruktura 
publiczna 462 644 189 687

Gmina Małkinia 
Górna

Przebudowa i remont budynku świetlicy 
 we wsi Kiełczew

infrastruktura 
publiczna 310 227 201 773

Gmina Nur Przebudowa ciągu pieszego wraz z budową 
oświetlenia w miejscowości Nur

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

185 253 113 884

Gmina Nur Remont świetlic wiejskich w Ołtarzach-Gołaczach 
i Strękowie Nieczykowskim

infrastruktura 
publiczna 63 956 38 842

Gmina Ostrów 
Mazowiecka

Remont świetlic wiejskich w miejscowościach 
Nowa Grabownica i Jelenie na terenie gminy 

Ostrów Mazowiecka

infrastruktura 
publiczna 503 329 305 000

Gmina Stary 
Lubotyń

Remont budynku straży OSP Stary Lubotyń 
wraz z zagospodarowaniem terenu

infrastruktura 
publiczna 238 041 154 823

Gmina Stary 
Lubotyń

Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Sulęcinie 
Szlacheckim

infrastruktura 
publiczna 344 901 150 177

Gmina Szulborze 
Wielkie

Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej 
w Szulborze Wielkim

infrastruktura 
publiczna 479 030 303 177

Gmina Wąsewo
Przebudowa ogólnodostępnego boiska przy 
Zespole Placówek Oświatowych w Wąsewie 

- etap II

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

925 150 305 000

Gmina Zaręby 
Kościelne

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części 
północnej Zarąb Kościelnych

infrastruktura 
publiczna 391 762 230 760

Gmina Zaręby 
Kościelne

Plac sportowo rekreacyjny w Zarębach 
Kościelnych

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

135 719 88 347

 4 928 593     2 648 555    

14



Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminyw ramach działania Odnowa  i rozwój wsi

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji. Zakończono 11 projektów.

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 ostrowskim. A oto co zostało zrobione:

15

Gmina Andrzejewo (2 umowy)

Gmina Boguty-Pianki (1 umowa)

Gmina Brok (1 umowa)

Gmina Małkinia Górna (1 umowa)

Gmina Nur (2 umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (1 umowa)

Gmina Stary Lubotyń (2 umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (1 umowa)

Gmina Wąsewo (1 umowa)

Gmina Zaręby Kościelne (2 umowy)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca 
rekreacji 

8

3

1

270 939    

296 136    

189 687    

201 773    

152 726    

305 000    

305 000    

303 177    

305 000    

319 107    Gmina Andrzejewo (2 Umowy)

Gmina Boguty-Pianki (1 Umowa)

Gmina Brok (1 Umowa)

Gmina Małkinia Górna (1 Umowa)

Gmina Nur (2 Umowy)

Gmina Ostrów Mazowiecka (1 Umowa)

Gmina Stary Lubotyń (2 Umowy)

Gmina Szulborze Wielkie (1 Umowa)

Gmina Wąsewo (1 Umowa)

Gmina Zaręby Kościelne (2 Umowy)
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 -   zł

 5000 000 zł

 10000 000 zł

 15000 000 zł

 20000 000 zł

 25000 000 zł

 30000 000 zł

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie ostrowskim z podziałem na poszczególne działania

Wartość dofinansowania na 1 mieszkańca - 551 zł 
Melioracje - rowy – 5 km; sieć drenarska – 176 km
Wodociąg - 1,2 km, Kanalizacja sieciowa - 28 km
Kanalizacja zagrodowa - 988 szt.
Świetlice i domy kultury - 17
Obiekty sportowe, place zabaw - 4
Mała architektura - 4, Tereny zielone, parki - 3
Centra wsi - 2, Zbiorniki wody jako miejsca rekreacji - 1
Ścieżki rowerowe - 700 m, Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 4
Organizacja szkoleń - 1, Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 16
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 2
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 2
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 11
Remont, wyposażenie muzeów - 2
Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 3
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1
Urządzanie miejsc pamięci - 1
Punkty informacji turystycznej - 3
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 3
Budowa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 1
Promowanie dziedzictwa krajobrazu - 1

Niewątpliwie każdy z mieszkańców gminy mógł dostrzec „nowe”, które pojawiło się 
we wsi i w zagrodzie.

Działanie 125  9 861 340 zł 
Działanie 321   29 037 698 zł 
Działanie 313, 322, 323  6 104 296 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   774 912 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   2 736 354 zł 
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