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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. legionowski
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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.
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Liczba projektów:
82

Wartość projektów:
24,38 mln zł

Wartość dofinansowania: 
11,44 mln zł

Słowo o powiecie 
„Przystań w sercu Mazowsza” - tak oto promuje się powiat le-
gionowski, w skład którego wchodzi pięć gmin: Jabłonna, Le-
gionowo, Nieporęt, Serock i Wieliszew. Zajmują one 390 km2. 
W powiecie mieszka 110 tys. osób, w tym ponad 53 tys. 
w Legionowie. Gospodarka powiatu legionowskiego charakte-
ryzuje się obecnością małych i średnich przedsiębiorstw dzia-
łających w sferze usług. Powiat cieszy się zainteresowaniem 
inwestorów krajowych i zagranicznych. Tu mają siedziby m.in. 
międzynarodowe koncerny. Atutem powiatu jest  utworzony 
w 1964 r. Zalew Zegrzyński, miejsce wypoczynku i rekreacji. 
W Jabłonnie znajduje się piękny, barokowo-klasycystyczny ze-
spół pałacowo-parkowy Potockich, należący obecnie do Pol-
skiej Akademii Nauk.

Umowy podpisane w ramach działania 125

Umowy podpisane w ramach działania 321

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.
Na terenie gminy Wieliszew został wykonany projekt z zakresu melioracji podstawowych.

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.

Umowy dotyczące  tego działania  zawarły gminy: Jabłonna (2), Nieporęt, Serock (2) i Wieliszew.

Rezultatem realizowanego projektu było przebudowanie 750 metrów wałów przeciwpowodziowych.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Przebudowa wałów przeciwpowodziowych rzeki Narwi, 
Sikory-PAN Góra zad. VIII Podstawowe 3 362 470 1 994 025 Wieliszew

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Jabłonna

Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w ulicy 
Listopadowej i części ulicy Królewskiej w miejscowości 

Jabłonna w gminie Jabłonna
 813 867     436 225    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Jabłonna

Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach: Wiślanej, 
Źródlanej, Krzywej, Wygonowej, Parkowej i Piaskowej 

w Jabłonnie
 773 155     470 574    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Nieporęt

Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dębina 
w Stanisławowie Pierwszym  754 980     306 750    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wieliszew

Budowa wodociągu w miejscowości Łajski oraz kanalizacji 
sanitarenej w miejscowości Janówek Pierwszy, 

gm. Wieliszew
 3 778 283     1 539 558    gospodarka 

wodno-ściekowa

Miasto 
i Gmina 
Serock

Modernizacja systemu wodno kanalizacyjnego w mieście 
i Gminie Serock 1. Rejon Serock - Wierzbica  6 367 739     2 041 635    gospodarka 

wodno-ściekowa

Miasto 
i Gmina 
Serock

Modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego rejon 
Borowa-Góra-Stasi Las, gm. Serock  2 333 283     1 119 852    gospodarka 

wodno-ściekowa

 14 821 307     5 914 594    

6 7

906 799

306 750

1 539 558

3 161 487

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (1 umowa)

Gmina Wieliszew (1 umowa)

Miasto i Gmina Serock (2 umowy

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

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (1 umowa)

Gmina Wieliszew (1 umowa)

Miasto i Gmina Serock (2 umowy)
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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. 

Osiem umów w zakresie tych działań podpisały gminy powiatu legionowskiego: Nieporęt (2), 
Serock (5) i Wieliszew.

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Nieporęt
Modernizacja części budynku komunalnego w Zegrzu 

Południowym na cele Ośrodka Kultury wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia

 115 695    infrastruktura 
publiczna

Gmina Nieporęt Budowa kompleksu boisk sportowych Moje boisko - Orlik 2012 
w Józefowie  478 490    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina 
Wieliszew

Adaptacja budynku remizy strażackiej na potrzeby sali zebrań 
z zapleczem socjlanym w Kałuszynie  244 969    infrastruktura 

publiczna

Miasto  i Gmina 
Serock Budowa chodnika w Dębinkach  104 831    infrastruktura 

publiczna

Miasto  i Gmina 
Serock

Przebudowa chodnika z jezdnią dojazdową do osiedla 
i ośrodków szkoleniowo-wypoczynkowych w Jachrance  55 422    infrastruktura 

publiczna

Miasto  i Gmina 
Serock Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi  232 740    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Miasto i Gmina 
Serock

Budowa chodnika w pasie drogi gminnej 
nr 180416 w Wierzbicy  115 534    infrastruktura 

publiczna

Miasto i Gmina 
Serock Budowa Parku Miejskiego w Serocku  500 000    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji

 1 847 681    

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 3 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela
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Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację wszystkich projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

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 
turystyki

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie sportu 
i rekreacji

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Gmina Nieporęt 
(2 umowy)

Gmina Wieliszew 
(1 umowa)

Miasto 
i Gmina Serock 
(5 umów)

9

62%

25%

13%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

594 185

244 969

1 008 527

Gmina Nieporęt (2 umowy)

Gmina Wieliszew (1 umowa)

Miasto  i Gmina Serock (5 umowa)

1

2

2

3

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Świetlice i domy kultury

Liczba km wybudowanych sieci w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem przyłączy

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych (km)

5 4,7
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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.

Trzy międzynarodowe i jeden międzyregionalny projekt współpracy były udziałem LGD „Part-
nerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”. W tym działaniu limit finansowy to 233 tys. zł.

W powiecie legionowskim zawarto w tym działaniu 79 umów (OW 9;  MP 70) na kwotę dofinanso-
wania 3,21 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).
W skład LGD Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” z siedzibą w Legionowie  
wchodzą cztery gminy z powiatu legionowskiego: Jabłonna, Nieporęt, Serock i Wieliszew.

Działanie 413

Działanie 421

LEADER

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 Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” ma do dyspozycji ogółem na 
to działanie 2,56 mln zł.

Działanie 431
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

LGD Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
Grupę tworzą cztery gminy powiatu legionowskiego, oraz Dąbrówka i Radzymin z powiatu wo-
łomińskiego, a także gmina Somianka z powiatu wyszkowskiego, w których mieszka w sumie 
78 tys. ludzi. Powierzchnia terenu funkcjonowania  Grupy wynosi 733 km2. Jego cechą charak-
terystyczną jest wyjątkowy na Mazowszu udział wód - około  8%. Znaczna część środowiska 
przyrodniczego (ponad 57 % terenu) podlega ochronie prawnej. Gospodarka jest zróżnicowana: 
zmniejsza się rola rolnictwa na rzecz usług i drobnej wytwórczości. W Lokalnej Strategii Rozwoju 
sformułowano cztery cele ogólne: * rozwój kapitału społecznego mierzony wzrostem kwalifi-
kacji; * rozwój przedsiębiorczości; * rozwój turystyki; * waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych.

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

Związek 
Stowarzyszeń 
„Partnerstwo 

Zalewu 
Zegrzyńskiego”

12 530 000 464 465 4 091 357 4 865 177 3 109 001 233 000 2 567 000 1 984 608 582 392

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Jabłonna „Wyposażenie orkiestry Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Chotomowie” 15.3.2  14 749     11 799    

Jabłonna

Promocja walorów turystyczno-przyrodniczych 
i dziedzictwa kulturowego gminy Jabłonna 
poprzez pakiet multimedialny „Powitalnik” 

i jego prezentację na ekranach LCD

15.4.1  14 851     11 881    

Jabłonna Urządzenie placu zabaw we wsi Boża Wola 15.4.2  21 245     16 996    

Jabłonna Urządzenie placu zabaw we wsi Suchocin 15.4.2  21 245     16 996    

Jabłonna Spotkań autorskich bez liku - dla naszych 
czytelników 15.1.3  13 242     10 594    

Jabłonna Urządzenie siłowni „pod chmurką” we wsi 
Skierdy 15.3.2  12 543     10 034    

Jabłonna Doposażenie siłowni „pod chmurką” 
w Jabłonnie 15.3.2  14 119     11 295    

Jabłonna
Urządzenie ogólnodostępnego miejsca 
rekreacji na terenie Gminnego Centrum 

Kultury i Sportu w Jabłonnie
15.3.2  8 961     7 169    

Jabłonna
Wyposażenie chotomowskiej filii Gminnego 

Centrum Kultury i Sportu w piec do wypalania 
ceramiki

15.2.3  5 379     4 303    

Jabłonna Dla naszego czytelnika - nowa sieć 
informatyczna 15.1.1  15 782     12 626    

Jabłonna Radosny Plac Zabaw 15.1.1  19 664     15 731    
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Legionowo
Portal www.jezioro.zegrzynskie.pl źródłem 

kompleksowej informacji turystycznej regionu 
Jeziora Zegrzyńskiego

15.3.1  24 990     19 992    

Legionowo

Promocja walorów turystycznych, 
krajoznawczych i historycznych obszaru Jeziora 

Zegrzyńskiego na targach turystycznych 
w Polsce i za granicą

15.1.1  21 503     17 203    

Legionowo Katalog usług turystycznych obszaru Jeziora 
Zegrzyńskiego. 15.6.2  21 760     17 408    

Legionowo XII Turniej Wiedzy Turystyczno-Eekologicznej 
o obszarze Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego 15.1.3  12 588     10 071    

Legionowo Przewodnik turystyczny obszaru Jeziora 
Zegrzyńskiego 15.3.1  25 000     20 000    

Legionowo
E-biznes szansą rozwoju gospodarczego 

obszaru LGD „Partnerstwo Zalewu 
Zegrzyńskiego”

15.1.2  65 400     50 000    

Legionowo Opracowanie  projektu pt. Strategia marki 
Jezioro Zegrzyńskie 15.3.1  15 200     12 160    

Legionowo O architekturze w duchu zrównoważonego 
rozwoju 15.1.2  24 900     19 920    

Nieporęt Przygotowanie i wydanie folderu dotyczącego 
turystyki na obszarze gminy Nieporęt 15.3.1  24 500     19 600    

Nieporęt
Modernizacja gminnego budynku 

komunalnego w Ryni wraz 
z zagospodarowaniem terenu przyległego

15.2.3  22 057     17 646    

Nieporęt Przeprowadzenie kampanii promocyjnej 
aquaparku „Fala” w Stanisławowie Pierwszym 15.2.1  23 808     19 046    

Nieporęt
Przygotowanie i wydanie folderu dotyczącego 

promocji infrastruktury służącej turystyce 
i rekreacji na terenie gminy Nieporęt

15.3.1  15 808     12 646    

Nieporęt Realizacja reportażu telewizyjnego pt. „Wodny 
Świat Zalewu” 15.2.1  19 563     15 650    

Nieporęt Realizacja reportażu telewizyjnego 
pt. „Mazowieckie Mazury” 15.2.1  19 563     15 650    

Nieporęt Realizacja reportażu telewizyjnego 
pt. LGD szansą rozwoju wsi 15.2.1  19 563     15 650    

Nieporęt
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych poprzez montaż kolektorów 
słonecznych w firmie Wegaz

15.7  25 000     20 000    

Serock Plenerowe Centrum Spotkań 
Edukacyjno-Kulturowych 15.2.2  15 469     12 375    

Serock Nasza mała ojczyzna Nieporęt - promocja 
gminy z zastosowaniem technologii IT 15.4.1  22 974     18 379    

Serock
Stworzenie strony internetowej, zakup sprzętu 

komputerowego oraz mebli do korzystania,  
zakup rowerów

15.4.2  8 649     6 919    

Serock Zakup i montaż kolektorów słonecznych 15.8  18 093     14 474    

Serock Żyjemy nad Zalewem - nowoczesna promocja 
Serocka 15.4.1  22 974     18 379    

Serock Zakochaj się w Wieliszewie - nowoczesna 
promocja gminy kluczem do sukcesu regionu 15.4.1  22 974     18 379    

Serock Radzymin - niemy świadek najnowszej historii 15.4.1  22 974     18 379    

Serock Zakup i montaż altany ogrodowej z kamiennym 
grillem 15.4.2  23 769     19 015    

Serock „To Barbarki Robota” - warsztaty rzemieślnicze 
na podgrodziu 15.3.1  14 987     11 990    
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Serock
Modernizacja systemu grzewczego wody 

i centralnego ogrzewania z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii

15.8  13 685     10 948    

Serock Wiejskie Plenerowe Warsztaty Fotograficzne 15.1.1  5 478     4 382    

Serock Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim 15.2.2  12 699     10 159    

Serock Święto Darów Ziemi 15.2.2  19 000     15 200    

Serock Nasze wspólne Boże Narodzenie 15.2.2  19 000     15 200    

Serock Wyposażenie świetlicy wiejskiej w budynku 
Straży Pożarnej 15.6.4  17 500     14 000    

Serock Dostosowanie pomieszczeń Straży Pożarnej na 
potrzeby świetlicy wiejskiej 15.6.4  24 998     19 998    

Serock Bańkowski Consulting 
na rzecz promocji Serocka 15.2.1  24 997     19 997    

Serock Wśród chwastów, kwiatów i ziół 15.1.1  3 982     3 185    

Serock Wędkowanie nad Zalewem 15.1.1  13 736     10 988    

Serock Święto Darów Ziemi 15.1.3  24 360     19 488    

Serock Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
- Kupalnocka 2012 15.1.3  19 000     15 200    

Serock Aktywnie nad Zalewem Zegrzyńskim 15.2.1  14 278     11 422    

Serock Program rozwoju tenisa stołowego 
w gminie Serock 15.1.3  22 470     17 976    

Serock Święto Darów Ziemi 15.1.3  19 400     15 520    

Serock Historia miejsc i ludzi - budowa i umacnianie 
tożsamości lokalnej 15.5.5  13 109     10 487    

Serock Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego 
w gminie Serock 15.1.3  7 984     6 387    

Serock „Wianki” 15.1.3  30 260     24 208    

Serock Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne 
- „Kupalnocka 2013” 15.1.3  25 500     20 400    

Serock Piknik rodzinny 15.1.3  29 508     23 606    

Serock
Promocja turystyki szansą rozwoju regionu 
- filmy promujące walory turystyczne gmin 

Dąbrówka i Somianka
15.3.1  57 874     46 299    

Serock Aktywnie z Gminą Serock 15.2.1  26 949     19 942    

Wieliszew
Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej 
poprzez budowę placu zabaw dla dzieci w m. 

Olszewnica Nowa
15.4.2  24 999     19 999    

Wieliszew Ogólne warsztaty taneczne „Polskie Tańce 
Narodowe w Turniejach Tańca Polskiego” 15.1.1  15 540     12 432    

Wieliszew X Ogólnopolski Konkurs Tańców Polskich 
- Mazur 2010 Wieliszew 15.2.2  23 576     18 861    

Wieliszew Festiwal Pieśni i Tańców Polski 15.3.1  22 169     17 735    

Wieliszew Witamy w Wieliszewie 15.4.2  18 200     14 560    

Wieliszew
Udział ZTL PROMYKI w Międzynarodowym 

Festiwalu w Grecji - promocja lokalnej 
twórczości kulturalnej

15.3.1  24 999     19 999    

Wieliszew
Rozwój publicznej infrastruktury rekreacyjnej 

poprzez budowę placu zabaw dla dzieci 
w miejscowości Wieliszew

15.1.4  21 927     17 542    

Wieliszew XIII Festiwal Pieśni i Tańców Polskich 
Wieliszew 2012 15.1.3  17 500     14 000    
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Wieliszew
Udział ZTL PROMYKI w Międzynarodowym 
Festiwalu w Macedonii - promocja lokalnej 

twórczości kulturalnej
15.2.1  29 129     23 300    

Wieliszew Aktywni mieszkańcy gminy Wieliszew 15.1.2  53 495     42 796    

Wieliszew XIII  Mistrzostwa Polski w Tańcach Polskich 
Mazur 2013 15.1.3  61 444     49 000    

Wieliszew XIII Festiwal Pieśni i Tańców Polskich 
- Wieliszew 2013 15.1.3  26 870     21 496    

 1 501 458     1 197 071    

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 Jabłonna (11 umów)

Gmina Legionowo (8 umów)

Gmina Nieporęt (8 umów)

Gmina Serock (31 umów)

Gmina Wieliszew (12 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa 
kulturowego i historycznego
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129 424

166 753

135 888

493 285

271 720

Gmina Jabłonna (11 umów)

Gmina Legionowo (8 umów)

Gmina Nieporęt (8 umów)

Gmina Serock (31 umów)

Gmina Wieliszew (12 umów)

1

3

3

11

13

15

24

Promowanie, zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wprowadzanie na rynek produktów i usług
opartych na lokalnych zasobach, w tym…

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia…

Promowanie, zachowanie cennego
dziedzictwa krajobrazowego i…

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 Jabłonna

Rozwój publicznej infrastruktury 
sportowej w Gminie Jabłonna poprzez 

przebudowę pełnowymiarowego boiska 
do piłki nożnej, zlokalizowanego przy 
Gminnym Centrum Kultury i Sportu 

- etap I

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 534 870     200 000    

Gmina Jabłonna Budowa boiska do piłki nożnej 
w Chotomowie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 647 288     421 000    

Gmina Nieporęt
Modernizacja budynku OSP w Wólce 

Radzymińskiej wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia

infrastruktura publiczna  367 529     150 526    

Gmina Wieliszew
Urządzanie miejsca rekreacji 

z wykorzystaniem walorów naturalnych 
obrzeża Zalewu Zegrzyńskiego

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji
 209 973     136 568    

Gmina Wieliszew
Remont i wyposażenie budynku 
pełniącego funkcje społeczno-

kulturalne we wsi Janówek Pierwszy 
infrastruktura publiczna  97 450     63 382    

Miasto i Gmina 
Serock 

Rozbudowa budynku Ośrodka Kultury 
w Serocku infrastruktura publiczna  693 984     200 000    

Miasto i Gmina 
Serock

Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego 
budynku dawnej szkoły na izbę pamięci 

i tradycji rybackich w Serocku

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  857 985     300 000    

Parafia 
Rzymskokatolicka 
pw. Św. Antoniego 

w Zegrzu 
(gm. Serock)

Budowa chodnika na cmentarzu 
parafialnym w Woli Kiełpińskiej

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  129 575     99 999    

Parafia 
Rzymskokatolicka 

pw. Niepokalanego 
Poczęcia NMP 
(gm. Nieporęt)

Odnowa elewacji zabytkowego kościoła 
oraz parkanu cmentarza parafialnego 

w Nieporęcie

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  617 860     435 900    

 4 156 514     2 007 375    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 4 projekty)

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (2 umowy)

Gmina Wieliszew (2 umowy)

Miasto i Gmina Serock (3 umowy)

Obiekty 
sportowe, 
place zabaw, 
miejsca 
rekreacji 

Świetlice 
i domy kultury
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie legionowskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125   1 994 025 zł 
Działanie 321   5 914 594 zł 
Działanie 313, 322, 323   1 847 681 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   1 212 721 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   2 007 375 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 legionowskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 104 zł 
Wały przeciwpowodziowe - 750 m; Wodociągi - 5 km, Sieć kanalizacyjna - 7 km
Świetlice, domy kultury - 3; Centra wsi - 3; Obiekty sportowe, miejsca rekreacji: 2
Tereny zielone, parki - 1;  Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 7
Organizacja szkoleń - 3; Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 13
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 1; Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 9
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 5; Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 2
Punkty informacji turystycznej - 9; Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 4
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 11; Promocja produktów lub usług lokalnych - 1
Budowa, adaptacja pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 2
Korzystanie z energii ze źródeł odnawialnych - 3; Zachowanie dziedzictwa kulturowego - 1

Pierwszeństwo miały inwestycje infrastrukturalne: wodociągi oraz wał przeciwpowodzio-
wy. Zadbano w różnej formie o jakość życia mieszkańców oraz o dziedzictwo przyrodnicze.

1

3

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

świetlice i domy kultury  -   zł

 1000 000 zł

 2000 000 zł

 3000 000 zł

 4000 000 zł

 5000 000 zł

 6000 000 zł

621 000    

586 426    

199 950    

599 999    

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (2 umowy)

Gmina Wieliszew (2 umowy)

Miasto i Gmina Serock (3 umowy)


