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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. miński
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Liczba projektów:
163

Wartość projektów:
99,83 mln zł

Wartość dofinansowania: 
44,92 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat miński ma 1164 km2. Pod względem powierzchni jest 
jednym z największych w województwie mazowieckim. W gmi-
nach: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kału-
szyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siennica, Stanisławów 
i  Sulejówek mieszka 148 tys. ludzi. Powiat położony jest wzdłuż 
drogi międzynarodowej Berlin-Warszawa-Moskwa, w bliskiej 
odległości od stolicy kraju. Na wschód od Mińska, w Janowie, 
znajduje się 23. Baza Lotnictwa Taktycznego. W gospodarce do-
minuje rolnictwo; średnia powierzchnia gospodarstwa rolnego 
nie przekracza 5 ha; tylko 15% z nich ma specjalizację produkcji. 
Powiat ma wybitne predyspozycje do rozwoju turystyki.Liczne 
tereny letniskowo-rekreacyjne znajdują się w każdej gminie, 
przede wszystkim nad malowniczymi rzeczkami. 

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 powiatu mińskiego nie były podejmowane prace 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.

Na podstawie podpisanych umów beneficjentami w działaniu 321 były gminy: Cegłów (3), Dobre 
(2), Halinów (2), Jakubów, Kałuszyn, Latowicz (2), Mińsk Mazowiecki (2), Mińsk Mazowiecki (mia-
sto), Mrozy, Siennica (3), Stanisławów, oraz Zakład Komunalny w Dębem Wielkim (2).

Działanie 125 Scalanie i melioracje

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

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite Środki EFRROW Zakres

Gmina Cegłów
Budowa III etapu kanalizacji sanitarnej 
wraz z rozbudową sieci wodociągowej 

w miejscowości gminnej Cegłów
 1 587 636     883 768    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Cegłów Przebudowa Targowiska w miejscowości 
Cegłów  1 372 885     784 330    

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina Cegłów

Przebudowa mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków w Cegłowie, budowa 

sieci kanalizacji sanitarnej w Cegłowie, 
budowa sieci wodociągowej z przyłączmi 
w Wiciejowie i Wólce Wiciejowskiej oraz  

zakup wozu ascenizacyjnego

 6 256 633     2 953 697    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Dobre Rozwiązywanie problemów gospodarki 
wodno-ściekowej gminy Dobre  850 253     350 327    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Dobre Poprawa infrastruktury 
wodno-kanalizacyjnej w gminie Dobre  5 705 632     2 054 778    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Halinów

Uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej w gminie Halinów poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni 

ścieków i sieci wodociągowej

 904 389     551 016    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Halinów

Poprawa warunków życia mieszkańców 
gminy Halinów poprzez budowę sieci 

kanalizacyjnej w miejscowościach 
Hipolitów i Józefin

 3 095 531     1 888 190    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Jakubów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przepompowniami w miejscowościach 

Jędrzejów Nowy i Jędrzejów Stary, 
gm. Jakubów

 2 600 915     1 585 923    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Kałuszyn

Tworzymy „Nasz rynek” poprzez 
przebudowę targowiska w Kałuszynie  2 184 206     641 158    

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Latowicz

Uregulowanie gospodarki ściekowej 
na terenie gminy Latowicz  5 472 537     3 067 094    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Latowicz

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Wielgolas - I etap  1 984 824     680 278    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Mińsk 
Mazowiecki

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Stojadła, 
gm. Mińsk Mazowiecki

 9 794 300     3 986 983    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Mińsk 
Mazowiecki

Budowa układów grzewczych opartych 
na pompach ciepła dla obiektów 

użyteczności publicznej w gminie Mińsk 
Mazowiecki

 3 677 571     2 242 421    

wytwarzania lub 
dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych, 

w szczególności 
wiatru, wody, energii 
geotermalnej, słońca, 
biogazu albo biomasy

Gmina Mrozy Przebudowa i remont targowiska 
w Mrozach  1 243 586     758 283    

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Siennica

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Siennica  2 098 624     1 279 647    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Siennica

Rozbudowa wodociągów i kanalizacji 
w Siennicy  2 992 527     1 535 841    gospodarka 

wodno-ściekowa
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 321

Gmina Cegłów (3 umowy)

Gmina Dobre (2 umowy)

Gmina Halinów (2 umowy)

Gmina Jakubów (1 umowa)

Gmina Kałuszyn (1 umowa)

Gmina Latowicz (2 umowy)

Gmina Mińsk Mazowiecki (2 umowy)

Gmina Mrozy (1 umowa)

Gmina Siennica (3 umowy)

Gmina Stanisławów (1 umowa)

Miasto Mińsk Mazowiecki (1 umowa)

Zakład Komunalny w Dębem Wielkim (2 umowy)

8

Podział projektów pod względem zakresu inwestycji

Gospodarka wodno-ściekowa

Budowy, przebudowy, remontu 
lub wyposażenia targowiska 
stałego

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

Gmina 
Siennica

Budowa systemów do pozyskiwania 
energii z odnawialnych źródeł na terenie 

gminy Siennica
 2 035 381     1 242 810    

wytwarzania lub 
dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych, 

w szczególności 
wiatru, wody, energii 
geotermalnej, słońca, 
biogazu albo biomasy

Gmina 
Stanisławów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z przyłączami w miejscowości 

Stanisławów - etap II oraz budowa sieci 
wodociągowej w miejscowości 

Prądzewo-Kopaczewo

 3 674 930     1 523 402    gospodarka 
wodno-ściekowa

Miasto Mińsk 
Mazowiecki

Przebudowa targowiska miejskiego 
w Mińsku Mazowieckim  4 356 291     1 000 000    

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego

Zakład 
Komunalny 
w Dębem 
Wielkim

Budowa sieci wodociągowej 
w miejscowościach Aleksandrówka, 

Kobierne, Olesin, Choszczówka Dębska, 
Choszczówka Rudzka i Choszczówka 

Stojecka

 2 422 169     986 424    gospodarka 
wodno-ściekowa

Zakład 
Komunalny 
w Dębem 
Wielkim

Rozbudowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Dębe Wielkie wraz 

z budową kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Dębe Wielkie

 10 811 727     3 013 576    gospodarka 
wodno-ściekowa

 75 122 546     33 009 946    

Umowy podpisane w ramach działania 321 cd.

71%

19%

10%
gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego

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

4 621 795

2 405 105

2 439 206

1 585 923

641 158

3 747 372
6 229 404

758 283

4 058 298

1 523 402

1 000 000

4 000 000Gmina Cegłów (3 umowy)

Gmina Dobre (2 umowy)

Gmina Halinów (2 umowy)

Gmina Jakubów (1 umowa)

Gmina Kałuszyn (1 umowa)

Gmina Latowicz (2 umowy)

Gmina Mińsk Mazowiecki (2 umowy)



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 omawianym działaniu umowy zawarły następujące gminy: Cegłów (2), Dębe Wielkie, Dobre, 
Jakubów (3), Kałuszyn (4), Latowicz,  Mrozy (3), Siennica (2), a także GOK w Mrozach i parafia św. 
Stanisława Kostki w Okuniewie (gm. Halinów).

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Cegłów Modernizacja centrum miejscowosci  gminnej Cegłów  290 204    infrastruktura 
publiczna

Gmina Cegłów Modernizacja obiektu kulturalno-społecznego oraz 
centrum miejscowości Kiczki Pierwsze  257 902    infrastruktura 

publiczna

Gmina Dębe Wielkie
Zagospodarowanie centrum miejscowosci Dębe Wielkie 
polegajaca na zrobieniu dokumentacji i budowie ciągu 

komunikacyjnego chodników i parkingu
 239 763    infrastruktura 

publiczna

Gmina Dobre Rewitalizacja centrum Dobrego  500 000    infrastruktura 
publiczna

Gmina Jakubów

Budowa chodnika dla pieszych, zatok autobusowych, 
peronów przystanków autobusowych, placówek 
postojowych i zjazdów do posesji w centrum wsi 

Wiśniew - etap 2

 331 408    infrastruktura 
publiczna

Gmina Jakubów
Remont chodnika dla pieszych, perzbudowa zatok 

autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do 
posesji w miejscowości Anielinek  gmina Jakubów

 356 547    infrastruktura 
publiczna

Gmina Jakubów

Remont chodnika dla pieszych, perzbudowa zatok 
autobusowych oraz remont istniejących zjazdów do 

posesji w miejscowości Mistów oraz Leontyna,  gmina 
Jakubów

 358 164    infrastruktura 
publiczna

Gmina Kałuszyn Zagospodarowanie centrum wsi Zimnowoda  247 114    infrastruktura 
publiczna

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 11 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela
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Liczba km wybudowanych sieci 
w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem 

przyłączy
Liczba wykonanych 

kanalizacji 
zagrodowych (szt.)

Energia geotermalna 
MW

Nowe targowiska
(szt.)

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 
sieciowych (km)

33,59 33,09 272 1 1
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Podział projektów 
pod względem zakresu inwestycji

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

Infrastruktura 
publiczna

Zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie sportu 
i rekreacji

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Gmina Cegłów (2 umowy)

Gmina Dębe Wielkie (1 umowa)

Gmina Dobre (1 umowa)

Gmina Jakubów (3 umowy)

Gmina Kałuszyn (4 umowy)

Gmina Latowicz (1 umowa)

Gmina Mrozy (4 umowy)

Gmina Siennica (2 umowy)

Gmina Halinów (1 umowa)

10

Gmina Kałuszyn Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - park i plac 
Kilińskiego w Kałuszynie  500 000    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie sportu i 
rekreacji

Gmina Kałuszyn Zagospodarowanie centrum wsi Sinołęka - modernizacja 
świetlicy wiejskiej  167 129    infrastruktura 

publiczna

Gmina Kałuszyn Zagospodarowanie centrum wsi Gołębiówka - 
modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej  133 033    infrastruktura 

publiczna

Gmina Latowicz Odnowa centrum miejscowosci Latowicz  129 034    infrastruktura 
publiczna

Gmina Mrozy Modernizacja przestrzeni publicznej w Jeruzalu  500 000    infrastruktura 
publiczna

Gmina Mrozy Modernizacja przestrzeni publicznej w Małej Wsi  126 309    infrastruktura 
publiczna

Gmina Mrozy Odbudowa przestrzeni publicznej w miejscowości 
Guzew  177 636    infrastruktura 

publiczna

Gmina Siennica
Rewitalizacja parku oraz budowa chodników sposobem 
na podniesienie jakosci zycia mieszkańców i gości wsi 

Siennica i Starogród
 318 080    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie sportu i 
rekreacji

Gmina Siennica Budowa chodników przy ulicy Kołbielskiej w centrum 
miejscowości Siennica  274 504    infrastruktura 

publiczna

Gminne Centrum 
Kultury im. Heleny 

Wielobyckiej w Mrozach

Remont i wyposażenie budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Mrozach  286 968    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
rzymskokatolicka pw. 
św. Stanisława Kostki 

w Okuniewie

Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Stanisław Kostki 
w Okuniewie i odnowienie zabytkowej Kapilcy wraz z 

zagospodarowaniem terenu wokół
 266 605    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 5 460 400    

84%

11%

5%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

548 106

239 763

500 000

1 046 119

1 047 276

129 034

1 090 913

592 584

266 605

Gmina Cegłów (2 umowy)

Gmina Dębe Wielkie (1 umowa)

Gmina Dobre (1 umowa)

Gmina Jakubów (3 umowy)

Gmina Kałuszyn (4 umowy)

Gmina Latowicz (1 umowa)

Gmina Mrozy (4 umowy)

Gmina Siennica (2 umowy)

Gmina Halinów (1 umowa)

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323



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.

Stowarzyszenie „Kapitał-Praca-Rozwój” podpisało 5 umów dotyczących międzyregionalnych 
projektów współpracy, natomiast LGD „Ziemi Mińskiej” 4 umowy tego samego typu.
Limit na działanie 421  dla Stowarzyszenia wynosi 422 tys. zł, a dla LGD 173 tys. zł.

W powiecie mińskim  podpisano 138 umów (OW 23; MP 115) na łączną kwotę dofinansowania 
7 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).
Na terenie powiatu mińskiego funkcjonują dwie lokalne grupy działania:
-  LGD „Ziemi Mińskiej” tworzą gminy: Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Mińsk Mazowiecki, 
Siennica i Stanisławów; biuro Grupy znajduje się w Mińsku Mazowieckim;
- Stowarzyszenie „Kapitał-Praca-Rozwój”, którego siedziba jest w Siedlcach współtworzą gminy: 
Cegłów, Kałuszyn, Latowicz i Mrozy.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 16 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Działanie 413

Działanie 421

LEADER

Centra wsi

Świetlice i domy kultury

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

11

2

2

5

11

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

Świetlice i domy kultury

Centra wsi



Powiat MIŃSKI

Stowarzyszenie LGD „Kapitał-Praca-Rozwój”
W Stowarzyszeniu zrzeszonych jest 19 gmin (z czterech powiatów: mińskiego, siedleckiego, 
sokołowskiego i węgrowskiego) o łącznej powierzchni 2850 km2: Bielany, Cegłów, Domanice, 
Grębków, Kałuszyn, Kotuń, Latowicz, Liw, Miedzna, Mokobody, Mordy, Mrozy, Siedlce, Skórzec, 
Suchożebry, Wierzbno, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Użytki rolne zajmują od 63% do 73% grun-
tów poszczególnych gmin. Obszar Grupy zamieszkuje około 140 tys. ludzi. Do mocnych stron 
tego terenu zaliczono m.in.: unikatowe wartości edukacyjne - historyczne, przyrodnicze, kultu-
rowe i środowiskowe; malownicze rzeki Liw i Świder; niski stopień uprzemysłowienia oraz lasy. 
Lokalna Strategia Rozwoju nakreśliła dla Grupy cele szczegółowe m.in.: *rozszerzenie bazy noc-
legowej; * polepszenie jakości bazy gastronomicznej; * zwiększenie atrakcyjności turystycznej; 
*tworzenie organizacji pozarządowych; * rozwój usług dla ludności.

LGD  „Ziemi Mińskiej”
Obszar Grupy, typowo rolniczy, ma 683 km2, co stanowi 58,6% powiatu mińskiego. Wspólne 
dla gmin „Ziemi Mińskiej” jest  położenie w bliskim sąsiedztwie  Warszawy i wzdłuż korytarza 
transportowego  Berlin-Warszawa-Moskwa. Cechą charakterystyczną na terenie Grupy jest kur-
czenie się terenów rolniczych i powstawanie osiedli mieszkaniowych oraz  kolonii domków let-
niskowych. Od strony aglomeracji warszawskiej następuje rozwój gospodarczy z dużym udzia-
łem podmiotów usługowych, handlowych i produkcyjnych. Gminy LGD mają niewykorzystany 
potencjał jakim jest rolnictwo i zasoby przyrodnicze mogące ułatwić rozwój turystyki. Realizo-
wana Lokalna Strategia Rozwoju zawiera cele szczegółowe, m.in.: * rozbudowę infrastruktury 
z uwzględnieniem potrzeb inwalidów; * tworzenie produktów turystycznych; * wspieranie dzia-
łalności gospodarczej; * lepszy dostęp do informacji, edukacji, kultury; * rozwój rynku pracy.

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

Stowarzyszenie 
„Kapitał - Praca 

- Rozwój”
21 135 004 400 000 2 850 000 9 950 000 7 935 004 422 457 4 283 751 3 326 180 957 571

Lokalna Grupa 
Działania Ziemi 

Mińskiej 
10 714 428 460 000 1 740 000 6 200 000 2 314 428 173 649 2 078 607 1 682 811 395 796

12

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 „Ziemi Mińskiej” na projekty przewidziane w działaniu 431 może przeznaczyć 2 mln zł; dla 
Stowarzyszenia „Kapitał-Praca-Rozwój” limit wynosi 4,28 mln zł.

Działanie 431
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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 Cegłów (11 umów)

Gmina Dębe Wielkie (9 umów)

Gmina Dobre (17 umów)

Gmina Halinów (14 umów)

Gmina Jakubów (11 umów)

Gmina Kałuszyn (10 umów)

Gmina Latowicz (6 umów)

Gmina Mińsk Mazowiecki (4 umowy)

Gmina Mrozy (14 umów)

Gmina Siennica (7 umów)

Gmina Stanisławów (11 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

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

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 2

2

4

14

26

28

39

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

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze
objętym LSR

276 960    

167 062    

292 328    

240 131    159 740    

146 411    

55 847    

68 867    

185 368    

127 182    

143 521    
Gmina Cegłów (11 umów)

Gmina Dębe Wielkie (9 umów)

Gmina Dobre (17 umów)

Gmina Halinów (14 umów)

Gmina Jakubów (11 umów)

Gmina Kałuszyn (10 umów)

Gmina Latowicz (6 umów)

Gmina Mińsk Mazowiecki (4 umowy)

Gmina Mrozy (14 umów)

Gmina Siennica (7 umów)

Gmina Stanisławów (11 umów)



Powiat MIŃSKI

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Cegłów Modernizacja budynku przy rondzie infrastruktura publiczna  94 327     61 351    

Gmina Dębe Wielkie

Aktywność fizyczna kluczem 
do zdrowia - modernizacja 

ogólnodostępnego kompleksu 
sportowego w Rudzie, 

 gm. Dębe Wielkie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 597 840     388 868    

Gmina Dębe Wielkie
Sport to zdrowie - budowa boiska 

wielofunkcyjnego 
w Górkach, gm. Dębe Wielkie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 222 147     50 000    

Gmina Dębe Wielkie
W zdrowym ciele zdrowy duch - 

budowa wielofunkcyjnego boiska 
i bieżni w Cygance

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 484 222     98 461    

Gmina Dobre Przebudowa skweru oraz 
oświetlenia ulicznego w m. Dobre infrastruktura publiczna  631 379     388 143    

Gmina Halinów

Modernizacja budynku świetlicy 
wiejskiej, budowa wielofunkcyjnego 

boiska sportowego i placu zabaw 
dla dzieci w m. Długa Szlachecka 
oraz budowa wielofunkcyjnego 
boiska sportowego w m. Cisie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 842 253     500 000    

Gmina Halinów
Budowa sali gimnastycznej przy 
Zespole Szolno-Przedszkolnym 

w Cisiu

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 1 234 219     350 000    

Gmina Halinów Wymiana pokrycia dachowego na 
budynku teatru w Michałowie infrastruktura publiczna  80 951     35 700    

Gmina Jakubów

Remont chodnika dla pieszych, 
przebudowa zatok autobusowych 
oraz remont istniejących zjazdów 

do posesji w m. Jakubów

infrastruktura publiczna  361 703     235 254    

Gmina Jakubów Przebudowa drogi powiatowej
w miejscowości Turek - etap I infrastruktura publiczna  78 050     50 764    

Gmina Jakubów Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Turek - etap II infrastruktura publiczna  42 230     27 466    

Gmina Jakubów Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Turek - etap III infrastruktura publiczna  455 066     295 977    

Gmina Jakubów
Przebudowa drogi powiatowej 
w miejscowości Izabelin gmina 

Jakubów
infrastruktura publiczna  141 687     92 154    

Gmina Kałuszyn
Turystyczne zagospodarowanie 

terenu wokół zbiornika 
rekreacyjnego w Kałuszynie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 2 427 169     295 284    

Gmina Latowicz

Przebudowa chodnika i stanowisk 
postojowych przy ulicy Rynek przed 

budynkiem Zespołu Szkół 
w miejscowości Latowicz

infrastruktura publiczna  73 609     45 093    

Gmina Mińsk 
Mazowiecki

Rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu 

w miejscowości Barcząca

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 665 471     432 826    

Gmina Mrozy Remont wiejskiego budynku 
w centrum miejscowości Grodzisk infrastruktura publiczna  227 608     138 785    

Gmina Mrozy
Urządzenie otoczenia sportowo-
-rekreacyjnego wokół zbiornika 

wodnego w Mrozach - I etap

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji
 1 476 761     500 000    
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania Odnowa Wsi

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 14 projektów)

Gmina Cegłów (1 umowa)

Gmina Dębe Wielkie (3 umowy)

Gmina Dobre (1 umowa)

Gmina Halinów (3 umowy)

Gmina Jakubów (6 umów)

Gmina Kałuszyn (1 umowa)

Gmina Latowicz (1 umowa)

Gmina Mińsk Mazowiecki (1 umowa)

Gmina Mrozy (3 umowy)

Gmina Siennica (2 umowy)

Gmina Stanisławów (1 umowa)

Budynki charakterystyczne dla danego regionu 
adaptowane na cele publiczne

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca 
wypoczynku

Świetlice i domy kultury

Obiekty małej architektury

Centra wsi

Odnowione pomniki histotii

Gmina Mrozy Remont kolejki tramwaju konnego 
Mrozy - „Sanatorium” Rudka

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  459 874     299 104    

Gmina Siennica

Poprawa jakości życia mieszkańców 
wsi Grzebowilk i Dąbrowa poprzez 

budowę stawów rekreacyjnych oraz 
utworzenie miejsca spotkań

zaspakajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji
 657 708     419 202    

Gmina Siennica

Przebudowa parkingu oraz 
budowa pochylni dla osób 

niepełnosprawnych przy SPZOZ 
w Siennicy

infrastruktura publiczna  167 130     63 199    

Gmina Stanisławów

Budowa boisk sportowych 
w miejscowościach Stanisławów 

i Ładzyń oraz budowa placu zabaw 
w Stanisławowie

zaspakajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 457 241     297 392    

Parafia Kościoła 
Starokatolickiego 

Mariawitów pw.Trójcy 
Przenajświętszej w 

Wiśniewie

Budowa miejsc postojowych 
(parkingowych) przy kościele 
parafialnym Parafii Kościoła 

Starokatolickiego Mariawitów 
w Wiśniewie

infrastruktura publiczna  152 873     113 723    

 12 031 519     5 178 746    

1
2

3

3

4

9

Budynki charakterystyczne
dla danego regionu
adaptowane na cele
publiczne

Urządzone tereny zielone,
parki i inne miejsca
wypoczynku

świetlice i domy kultury

obiekty małej architektury

centra wsi

61 351
537 329

388 143

885 700

815 338
295 284

45 093

432 826

937 889

482 401

297 392

Gmina Cegłów (1 umowa)

Gmina Dębe Wielkie (3 umowy)

Gmina Dobre (1 umowa)

Gmina Halinów (3 umowy)

Gmina Jakubów (6 umów)

Gmina Kałuszyn (1 umowa)

Gmina Latowicz (1 umowa)

Gmina Mińsk Mazowiecki (1 umowa)

Gmina Mrozy (3 umowy)

Gmina Siennica (2 umowy)

Gmina Stanisławów (1 umowa)



Powiat MIŃSKI
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie mińskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321    33 009 946 zł 
Działanie 313, 322, 323   5 460 400 zł 
Działanie Leader Małe Projekty    1 870 036 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi    5 178 746 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 mińskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 303 zł 
Wodociągi - 33,5 km, Kanalizacja - 33 km, Kanalizacje zagrodowe - 272, Centra wsi - 11
Świetlice i domy kultury - 5, Mała architektura - 2, Nowe targowiska - 1, Tereny zielone, miej-
sca wypoczynku - 2, Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 11, Organizacja szkoleń - 5, Organi-
zacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 20, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 3, 
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 14, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 6, Re-
mont, wyposażenie świetlic wiejskich - 8, Promowanie dziedzictwa przyrodniczego - 2, Punk-
ty informacji turystycznej - 7, Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 18, 
Renowacja obiektów zabytkowych - 3, Remont, wyposażenie muzeów - 1, Kultywowanie 
miejscowych tradycji i obrzędów - 6, Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i histo-
rycznego - 4, Wykorzystanie energii odnawialnej - 4
Budowa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 2

Warto zwrócić uwagę na dużą liczbę projektów związanych z jakością życia, wypoczynkiem, 
społeczną aktywnością mieszkańców. Duże nakłady zostały poniesione na gospodarkę 
wodno-ściekową.
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