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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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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. kozienicki

4

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.
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Umowy podpisane w ramach działania 321Liczba projektów:
63

Wartość projektów:
26,57 mln zł

Wartość dofinansowania: 
13,58 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat kozienicki, utworzony przez gminy: Garbatka-Letnisko, 
Głowaczów, Gniewoszów, Grabów nad Pilicą, Kozienice, Magnu-
szew i Sieciechów ma charakter rolniczo-przemysłowy. Liczba 
mieszkańców nieznacznie przekracza 62 tys. Rolnictwo zajmuje 
w gospodarce powiatu wysoką pozycję. Najwięcej gruntów or-
nych jest w gminie Gniewoszów (60%) i Głowaczów (56%). Wa-
rzywa, owoce, mięso i mleko przetwarza miejscowy przemysł 
rolno-spożywczy. Największym przedsiębiorstwem w powiecie 
jest Elektrownia „Kozienice” w Świerżach Górnych.
Kozienicki Park Krajobrazowy oraz  Obszar Chronionego Kra-
jobrazu „Dolina Pilicy i Drzewiczki” stwarzają bardzo korzystne 
warunki do uprawiania turystyki: pieszo, rowerem lub kajakiem. 

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 powiecie kozienickim  nie realizowano projektów w ramach działania 125.

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.

Dziesięć umów zostało zawartych  w  działaniu 32;  siedem przez gminy: Garbatka-Letnisko, Gnie-
woszów (2), Grabów nad Pilicą (2), Magnuszew i  Sieciechów, oraz przez  Kozienicką Gospodarkę 
Komunalną (3).

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Garbatka-
Letnisko

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci 
Brzustów, Gmina Garbatka - Letnisko - zadanie III, 

etap I
 556 803     339 864    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Gniewoszów

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Oleksowie  3 000 546     1 843 582    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Gniewoszów

Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej 
z przyłączami w m. Borek, Regów Stary, Oleksów, 

gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP2. Etap I
 2 446 393     1 472 046    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Grabów 
nad Pilicą

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabów 
nad Pilicą oraz Czerwonka  1 258 962     632 086    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Grabów 
nad Pilicą

Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, 
Grabów Nowy etap II  1 264 004     770 734    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Magnuszew

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej 
w m. Kłoda, Przydworzyce gmina Magnuszew  1 741 611     863 811    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Sieciechów

Tworzenie systemu zbiórki oraz wywozu 
segregowanych odpadów komunalnych  138 226     75 000    

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych
Kozienicka 

Gospodarka 
Komunalna 

Spółka z 
o.o. (Gmina 
Kozienice)

Zakup samochodu do zbiórki odpadów stałych typu 
SK-1, zakup pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów oraz pojemników do zbiórki odpadów 

komunalnych

 502 872     200 000    

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych

Kozienicka 
Gospodarka 
Komunalna 

Spółka z 
o.o. (Gmina 
Kozienice)

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą w miejscowościach: Dąbrówki, Wólka 

Tyrzyńska, Wólka Tyrzyńska B, Samowodzie, Kępeczki, 
Kępa Wólczyńska z uwzględnieniem wszystkich 
chętnych użytkowników, to jest 236 odbiorców

 8 276 932     3 267 138    gospodarka 
wodno-ściekowa

Kozienicka 
Gospodarka 
Komunalna 

Spółka z 
o.o. (Gmina 
Kozienice)

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w miejscowości Staszów  1 798 474     711 125    gospodarka 

wodno-ściekowa

20 984 823  10 175 386    

6 7

Podział projektów pod względem zakresu inwestycji

Gospodarka wodno-ściekowa

Tworzenia systemu zbioru, 
segregacji, wywozu odpadów 
komunalnych

80%

20%

gospodarka wodno-ściekowa

tworzenia systemu zbioru,
segregacji, wywozu odpadów
komunalnych
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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. 

W zakresie omawianych działań umowy podpisały gminy: Głowaczów, Kozienice (2), Magnuszew (2) 
i Sieciechów, oraz parafie: św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie, św. Wawrzyńca w Sieciechowie, 
i NNMP w Rozniszewie.

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy. w ramach działania 321 Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Głowaczów
Rozbudowa z przebudową urządzeń 

sportowo-rekreacyjnych przy Zespole Szkół 
Ogólnokształcacych w Brzózie

 241 200    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Kozienice Zagospodarowanie terenu rynku w m. Ryczowół, gmina 
Kozienice  72 929    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie sportu 
i rekreacji

Gmina Kozienice Budowa placu zabaw przy Publicznej Szkole 
Podstawowej w Janikowie  110 797    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki

Gmina Magnuszew Budowa świetlicy wiejskiej w Trzebieniu  147 444    infrastruktura 
publiczna

Gmina Magnuszew Rewitalizacja skansenu Wojska Polskiego w Mniszewie  204 833    
zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Gmina Sieciechów Remont i przebudowa budynku Gminnego Ośrodka 
Kultury w Sieciechowie  156 484    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
rzymskokatolicka pw. 

św. J.Chrzciciela 
w Magnuszewie

Remont kościoła parafialnego pw. św. J. Chrzciciela, 
dzwonicy, dachu i odwodnienia  292 074    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

Parafia 
rzymskokatolicka 

pw. św. Wawrzyńca 
w Sieciechowie

Wykonanie elewacji zewnętrznej wraz z malowaniem 
frontowej ściany kościoła parafialnego położonego 

w miejscowości Sieciechów
 137 261    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

Parafia 
rzymskokatolicka pod 

wezwaniem Narodzenia 
Naświętrzej Maryi 

Panny w Rozniszewie

Remont okien kościoła pw. Narodzenia Najświętrzej 
Maryi Panny w Rozniszewie  99 588    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 1 462 610    

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 9 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

Gmina Garbatka-Letnisko (1 umowa)

Gmina Gniewoszów (2 umowy)

Gmina Grabów nad Pilicą (2 umowy)

Gmina Magnuszew (1 umowa)

Gmina Sieciechów (1 umowa)

Gmina Kozienice (3 umowy)

8 9

339 864

3 315 628

1 402 820
863 811

75 000

4 178 263

Gmina Garbatka-Letnisko (1 umowa)

Gmina Gniewoszów (2 umowy)

Gmina Grabów nad Pilicą (2 umowy)

Gmina Magnuszew (1 umowa)

Gmina Sieciechów (1 umowa)

Kozienicka Gospodarka Komunalna
Spółka z o.o. (3 umowy)

Liczba km wybudowanych sieci 
w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem 

przyłączy
Liczba 

wybudowanych 
oczyszczalni 
ścieków (szt.)

Odpady 
zbierane 
w tonach

Odpady 
segregowane 

w tonach

Odpady 
wywożone 
w tonach

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 
sieciowych (km)

4,7 54 1 90 15,5 98
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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.

W  międzynarodowy projekt współpracy zaangażowana jest LGD „Puszcza Kozienicka”. Limit 
finansowy na działanie wynosi 186 tys.

Na terenie powiatu kozienickiego zawarto w tym działaniu 63 umowy (OW 9; MP 54) na kwotę 
dofinansowania 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).
Do Stowarzyszenia  LGD „Puszcza Kozienicka” należą wszystkie gminy w powiecie. Siedziba Stowa-
rzyszenia jest w Kozienicach.

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

Działanie 413

Działanie 421

LEADERPodział projektów pod względem zakresu inwestycji

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

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.

Na realizację tego działania LGD „Puszcza Kozienicka” ma limit w kwocie 2,16 mln zł.

Działanie 431

Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie turystyki

Zaspokajanie potrzeb społecznych w zakresie sportu 
 i rekreacji

Infrastruktura publiczna

Zachowanie dziedzictwa kulturowego

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Świetlice i domy kultury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Odnowione miejsca pamięci

Gmina Głowaczów (1 umowa)

Gmina Kozienice (2 umowy)

Gmina Magnuszew (4 umowy)

Gmina Sieciechów (2 umowy)

10 11

22%

11%

22%

45%

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

infrastruktura publiczna

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

241 200    

183 726    

743 939    

293 745    

Gmina Głowaczów (1 umowa)

Gmina Kozienice (2 umowy)

Gmina Magnuszew (4 umowy)

Gmina Sieciechów (2 umowy)

1

1

2

2

3

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Odnowione miejsca pamięci

Świetlice i domy kultury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury
sakralnej
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

LGD „Puszcza Kozienicka”
Teren działania Grupy jest tożsamy z terenem powiatu kozienickiego: powierzchnia - 916 km2, 
ludność - 62 tys. Analiza SWOT dla obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju na pierwszym 
miejscu wśród mocnych stron wymienia bazę surowcową dla przemysłu rolno-spożywczego, 
na kolejnych: atrakcyjne środowisko naturalne, zasoby puszczy kozienickiej, aktywność twór-
ców kultury. Cele szczegółowe Strategii mówią o: * rozwijaniu przedsiębiorczości w kierunku 
podejmowania działalności nierolniczej; * budowaniu kapitału społecznego poprzez aktywiza-
cję mieszkańców; * wzroście zdolności konkurencyjnej gospodarki poprzez pobudzenie inno-
wacyjności mikroprzedsiębiorstw opartej na wykorzystaniu zasobów lokalnych i kulturowego 
dziedzictwa.

Budżet Lokalnej Grupy 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

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
„Puszcza 

Kozienicka”

10 851 488 1 500 000 4 700 000 2 577 257 2 074 231 186 504 2 162 872 1 603 572 559 300

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Garbatka-Letnisko Festyn Rekreacyjno-Kulturalny „Dni Garbatki” 15.2.2  18 008     14 406    
Garbatka-Letnisko Szlak garbackich willi - ludzie i miejsca 15.3.2  24 150     19 320    

Garbatka-Letnisko Wyposażenie centrum promocji oraz rozwoju 
lokalnej aktywności społecznej 15.2.1  24 990     19 992    

Garbatka-Letnisko
Zagospodarowanie terenu wokół kościoła 

w Bogucinie - przebudowa chodników i dróg 
wewnętrznych

15.1.4  24 856     19 885    

Garbatka-Letnisko Mundury historyczne - kultywujemy tradycje 15.5.3  6 770     5 416    

Garbatka-Letnisko Moja Garbatka - wydajemy książkę 
społeczno-kulturalną 15.3.1  13 579     10 863    

Garbatka-Letnisko Organizacja obchodów 90-lecia OSP 
Garbatka-Letnisko 15.1.3  16 174     12 940    

Garbatka-Letnisko Wyposażenie świetlicy przy Zespole Szkół 
Samorządowych w Garbatce-Letnisko 15.2.3  20 142     16 114    

Garbatka-Letnisko
Zagospodarowanie terenu cmentarza 

parafialnego w Garbatce-Letnisko 
- przebudowa chodników i dróg wewnętrznych

15.1.4  62 178     49 742    

Garbatka-Letnisko Festyn Rodzinny Dni Garbatki 15.1.3  52 846     42 276    

Garbatka-Letnisko Rekonstrukcja 100. rocznicy bitwy polskich 
legionów pod Anielinem-Laskami 15.1.3  45 103     36 082    

Głowaczów „W zdrowym ciele, zdrowy duch”, czyli turniej 
piłkarski jako alternatywna forma wypoczynku 15.2.2  14 343     11 474    

Głowaczów Nowa płyta stadionu sportowego 
w Głowaczowie 15.3.2  11 990     9 592    

Głowaczów
Zagospodarowanie przestrzeni wokół 

zabytkowej kaplicy pod wezwaniem Matki 
Boskiej Różańcowej w Brzózie

15.1.4  25 000     20 000    

Głowaczów Remont budynku mieszkalnego oraz zakup 
wyposażenia gospodarstwa agroturystycznego 15.3.2  50 000     40 000    

Głowaczów Budowa parkingu przy kościele parafialnym 
w Brzózie 15.1.4  65 800     50 000    

Głowaczów Utworzenie wypożyczalni kajaków 15.2.1  48 320     38 656    

Głowaczów Budowa alejki głównej na cmentarzu 
parafialnym w Brzózie 15.1.4  64 156     50 000    

Gniewoszów Przebudowa budynku mieszkalnego 
w gospodarstwie agroturystycznym 15.3.2  25 000     20 000    

Grabów nad Pilicą Gmina Grabów nad Pilicą w obiektywie 15.3.1  18 745     14 996    

Grabów nad Pilicą
Weller 7 - (oryginalna nazwa operacji lotniczej 
zrzutu cichociemnych z 1944 roku w Paprotni, 

gmina Grabów nad Pilicą)
15.1.3  9 100     7 280    

Grabów nad Pilicą
Wyposażenie świetlicy dla dzieci i młodzieży 

połączonej z centrum aktywizacji społeczności 
lokalnej

15.2.3  24 569     19 655    

Grabów nad Pilicą Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych 
„Czar wspomnień i zabaw w Nowej Soli” 15.2.1  48 368     38 694    

Grabów nad Pilicą Weller 7 rekonstrukcja zdarzeń historycznych 15.1.3  45 100     36 080    

Grabów nad Pilicą Promocja gminy Grabów nad Pilicą podczas 
pikniku rodzinnego 15.1.3  43 700     34 960    

Kozienice
„Jak to kiedyś bywało?” - opracowanie 

i wydawanie dwóch książek o tematyce 
regionalnej

15.3.2  24 500     19 600    

Kozienice Jak pracować z patronem szkoły - szkolenie 15.1.1  10 058     8 046    

Kozienice Z Puszczą Kozienicką za pan brat 
- VI Sprzątanie Garbatki 15.1.3  21 751     17 401    

Kozienice Kolektory słoneczne, źródło taniej energii 1 15.7  25 000     20 000    

Kozienice
Chronienie ginących zawodów szansą na 

znalezienie dobrej pracy - organizacja kursu 
garncarstwa i plecionkarstwa

15.5.3  15 698     12 558    

Kozienice IV Plener Malarstwa i Rzeźby „Inspiracje 
Garbatka-Letnisko 2011” 15.1.3  23 884     19 107    

Kozienice „Lorgo” - podróżująca filharmonia 15.2.1  16 110     12 888    

Kozienice Kozienicka młodzież aktywna w społeczeństwie 
- warsztaty samorządowe 15.1.2  11 043     8 834    

Kozienice
Umożliwienie mieszkańcom wsi kultywowania 

lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturowego przez wydanie albumu

15.3.1  25 000     20 000    

Kozienice Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej 
poprzez utworzenie nowego placu zabaw 15.3.2  25 000     20 000    

Kozienice Międzynarodowy plener malarstwa i rzeźby 
„Inspiracje Garbatka-Letnisko” 15.1.3  24 524     19 619    

Kozienice Szkolenie z robotyki 15.1.2  24 114     19 291    

Kozienice Remont budynku mieszkalnego 
w gospodarstwie agroturystycznym 15.3.2  25 000     20 000    

Kozienice

Wypożyczalnia zestawów edukacyjnych 
umożliwiających użytkownikom zdobywanie 

i poszerzanie wiedzy z zakresu podstaw 
robotyki

15.1.1  25 000     20 000    

Kozienice Szkolenie z robotyki z elementami 
projektowania części urządzeń mechanicznych 15.1.2  25 000     20 000    

Kozienice
Warsztaty rękodzieła artystycznego dla dzieci 

i młodzieży z zakresu filcowania i podstaw 
biżuterii

15.1.2  11 583     9 267    

12 13
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LEGENDA – zakres operacji w ramach działania Małe projekty
15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

15.1.1 Udostępnianie urządzeń i sprzętu
15.1.2 Organizacja szkoleń
15.1.3 Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych
15.1.4 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

15.2.1 Promocja lokalnej twórczości kulturalnej
15.2.2 Promocja lokalnej przedsiębiorczości
15.2.3 Remont, wyposażenie świetlic wiejskich
15.3 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

15.3.1 Punkty informacji turystycznej
15.3.2 Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej

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

15.5 Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
15.5.1 Renowacja obiektów zabytkowych
15.5.2 Remont, wyposażenie muzeów
15.5.3 Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów
15.5.4 Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR
15.5.5 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
15.5.6 Urządzanie miejsc pamięci

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

15.6.1 Udział w targach i konkursach
15.6.2 Promocja produktów lub usług lokalnych
15.6.3 Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości
15.6.4 Budowa, adaptacja pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
15.6.5 Budowa, adaptacja pomieszczeń do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
15.6.6 Badanie rynku produktów lub usług lokalnych

15.7 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia 
działalności kulturalnej lub gospodarczej

Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

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

Gmina Garbatka-Letnisko (11 umów)

Gmina Głowaczów (7 umów)

Gmina Gniewoszów (1 umowa)

Gmina Grabów nad Pilicą (6 umów)

Gmina Kozienice (20 umów)

Gmina Magnuszew (9 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu 
poprawienia prowadzenia działalności kulturalnej lub gospodarczej
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Kozienice
Modernizacja i wyposażenie świetlicy przy 
parafii rzymskokatolickiej pw. św. Rodziny 

w Kozienicach
15.2.3  58 154     40 000    

Kozienice
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego 
w miejscowości Łuczynów - budowa placu 

zabaw
15.3.2  60 081     25 000    

Kozienice

Mogę być samodzielny na rynku pracy 
- podnoszenie świadomości społeczności 

lokalnej poprzez organizację szkoleń z zakresu 
przedsiębiorczości

15.1.2  30 172     24 137    

Kozienice
Wypożyczalnia kajaków. Rzeczna turystyka 

kajakowa regionu. Wyposażenie siłowni 
w schronisku młodzieżowym

15.1.1  55 475     44 380    

Magnuszew Festyn gminny z okazji Dnia Dziecka i Dni 
Magnuszewa 15.2.2  25 000     20 000    

Magnuszew Cudze chwalicie, swego nie znacie 15.4.1  25 000     20 000    

Magnuszew Warsztaty artystyczne dla dzieci, młodzieży 
i dorosłych 15.2.1  20 397     16 318    

Magnuszew Modernizacja skansenu I Armii Wojska 
Polskiego w Mniszewie 15.3.2  23 178     18 542    

Magnuszew Remont połączony z modernizacją oraz 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w Anielinie 15.2.3  20 720     16 576    

Magnuszew Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rozniszewie 15.2.3  16 000     12 800    

Magnuszew

Trzebień, pałac z I p. XIX w. Remont i pokrycie 
istniejącej klatki schodowej (płn.-wsch.) 
konstrukcją dachową w budynku pałacu 

z I p. XIX w.

15.5.1  25 000     20 000    

Magnuszew
Wybudowanie i udostępnienie parkingu przy 

kompleksie cmentarno-kościelnym 
w Mniszewie.

15.1.4  62 661     50 000    

Magnuszew Festyn gminny z okazji dnia dziecka i dnia 
Magnuszewa 15.1.3  31 150     24 920    

 1 589 238     1 237 708    

247 036    

219 722    

20 000    

151 665    

400 129    

199 156    
Gmina Garbatka-Letnisko (11
umów)

Gmina Głowaczów (7 umów)

Gmina Gniewoszów (1 umowa)

Gmina Grabów nad Pilicą (6
umów)

Gmina Kozienice (20 umów)

Gmina Magnuszew (9 umów)

1

1

3

12

13

24

Promowanie, zachowanie cennego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego, w tym obszarów…

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia…

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym
LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR
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Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina 
Garbatka-Letnisko Plac zabaw dla dzieci

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 58 713     36 093    

Gmina 
Garbatka-Letnisko

Budowa kortu tenisowego 
w Garbatce-Letnisko

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 223 934     127 442    

Gmina Głowaczów

Rozbudowa z przebudową urządzeń 
sportowo-rekreacyjnych przy 

Zespole Szkół Ogólnokształcących 
w Brzózie. Boiska piłkarskie ze 

sztucznej trawy

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 385 155     236 775    

Gmina Głowaczów Budowa kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w Głowaczowie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 606 720     394 614    

Gmina Gniewoszów
Adaptacja budynku po szkole 
podstawowej w Oleksowie na 

świetlicę wiejską
infrastruktura publiczna  435 488     270 000    

Gmina Grabów 
nad Pilicą

Przebudowa z rozbudową obiektów 
sportowych przy zespole szkół 

w Grabowie nad Pilicą

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 303 488     197 390    

Gmina Kozienice
Zagospodarowanie terenu 

rekreacyjnego w miejscowości Ruda 
- budowa placu zabaw - etap II

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 52 460     34 120    

Gmina Magnuszew Zagospodarowanie terenu zieleni 
w Magnuszewie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji
 371 565     185 000    

Rzymskokatolicka 
Parafia pw. 

Najświętszego Serca 
Jezusowego i św. 

Leonarda w Brzeźnicy 
(Gmina Kozienice)

Remont dachu kościoła wraz 
z wymianą pokrycia dachowego 

w Brzeźnicy, gm. Kozienice

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  453 426     355 000    

 2 890 948     1 836 434    

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW
w podziale na gminy w ramach działania Odnowa Wsi

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 3 projekty)

Gmina Garbatka-Letnisko 
(2 umowy)

Gmina Głowaczów 
(3 umowy)

Gmina Gniewoszów 
(1 umowa)

Gmina Grabów nad Pilicą 
(1 umowa)

Gmina Kozienice 
(2 umowy)

Gmina Magnuszew 
(1 umowa)

Obiekty sportowe, 
place zabaw, 
miejsca rekreacji 
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie kozienickim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321   10 175 386 zł 
Działanie 313, 322, 323  1 462 610 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   1 237 708 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   1 836 434 zł 

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 kozienickim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 219 zł 
Wodociągi - 4,7 km; Sieć kanalizacyjna - 54 km; Oczyszczalnie ścieków - 1, Zagospodaro-
wane odpady - 203,5 t; Remont kościołów - 3; Świetlice i domy kultury - 2; Tereny zielone, 
parki - 2; Obiekty sportowe, place zabaw - 1
Miejsca pamięci - 1; Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 3
Organizacja szkoleń - 5; Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 9
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – 7; Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 5
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 3; Remont, wyposażenie świetlic wiejskich – 5
Punkty informacji turystycznej - 3; Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 9
Renowacja obiektów zabytkowych - 1; Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 2
Promocja dziedzictwa krajobrazowego - 1; Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - 1

Najważniejszą w powiecie okazała się budowa wodociągów, która  bezpośrednio wpływa 
na standard życia mieszkańców. Dużo uwagi poświęcono ich aktywności obywatelskiej, 
a także działaniom związanym z turystyką i rekreacją.

2

1

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Urządzone tereny zielone,
parki i inne miejsca
wypoczynku

Urządzone tereny 
zielone, parki i inne 
miejsca wypoczynku

 -   zł

 2000 000 zł

 4000 000 zł

 6000 000 zł

 8000 000 zł

 10000 000 zł

 12000 000 zł

163 535

901 389

270 000

197 390

389 120

185 000

Gmina Garbatka-Letnisko (2 umowy)

Gmina Głowaczów (3 umowy)

Gmina Gniewoszów (1 umowa)

Gmina Grabów nad Pilicą (1 umowa)

Gmina Kozienice (1 umowa)

Gmina Magnuszew (1 umowa)
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