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Szanowni Państwo,

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

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

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

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

 Z wyrazami szacunku 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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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. nowodworski

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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Liczba projektów:
85

Wartość projektów:
41,15 mln zł

Wartość dofinansowania: 
20,10 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat nowodworski ma 691 km2. W sześciu gminach: Czo-
snów, Leoncin, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechó-
wek i Zakroczym mieszka 75 tys. ludzi.  Prawną ochroną objęte 
są tereny o łącznej powierzchni 422 km2. (co stanowi 61% ogól-
nej powierzchni powiatu), w tym Kampinoski Park Narodowy 
zajmuje 150 km2. W gospodarce dominują przedsiębiorstwa 
z branży spożywczej, chemicznej, elektronicznej, logistycznej, 
spedycyjnej. Najważniejszymi ośrodkami o walorach krajo-
znawczo-kulturowych są nastawione na obsługę turystów: Mo-
dlin, Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki oraz Pomiechówek. 
Specyfiką powiatu są liczne domy letniskowe, najwięcej w gmi-
nach Pomiechówek i Czosnów. Goście preferują wypoczynek 
weekendowy i wakacyjne pobyty w gospodarstwach agrotury-
stycznych.

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  powiatu nowodworskiego nie były realizowane projekty w zakresie 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.

Wszystkie gminy w powiecie  skorzystały z działania 321 podpisując stosowne umowy: Czosnów (2), 
Leoncin, Nasielsk (2), Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek (2) i Zakroczym.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Czosnów

Budowa sieci bocznej kanalizacji sanitarnej 
i przydomowych przepompowni ścieków we wsiach 

Czosnów, Dobrzyń, Łosia Wólka, Adamówek, 
Augustówek, Jesionka, Małocice,Wólka Czosnowska, 

Wrzosówka, Janów Mikołajówka, Sowia Wola

2 876 049 1 068 816 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Czosnów

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
we wsi Łomna oraz sieci wodociągowej we wsiach 

Sady, Kazuń Polski i Kazuń Bielany w gminie Czosnów
698 087 425 662 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Leoncin
Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Wilków 

- Nowe Polesie gm. Leoncin Budowa wodociągu 
Leoncin - Michałów gm. Leoncin

5 709 719 3 509 224 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Nasielsk

Poprawa warunków życia mieszkańców 
w miejscowościach: Młodzianowo, Żabiczyn poprzez 

budowę sieci wodociągowej z przyłączami
106 753 51 017 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Nasielsk

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Jackowie 
Włościańskim, gm. Nasielsk 3 681 387 2 244 748 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Nowy Dwór 
Mazowiecki

Przebudowa stałego Targowiska Miejskiego 
w Nowym Dworze Mazowieckim 1 153 915 703 606

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Pomiechówek

Modernizacja i rozbudowa wodociągu 
w miejscowościach Czarnowo, Pomiechowo, Brodach 

- Parcelach, Stanisławowo oraz kanalizacji 
w miejscowości Brody

1 138 951 387 956 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Pomiechówek

Budowa i wyposażenie gminnego targowiska 
w miejscowości Brody gmina Pomiechówek 1 297 594 789 041

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Zakroczym

Budowa kanalizacji w ulicach 
Ostrzykowizna-Płońska w Zakroczymiu 2 030 200 1 251 049 gospodarka 

wodno-ściekowa

18 692 656 10 431 119

6 7

Podział projektów
pod względem zakresu inwestycji

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

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 
targowiska 
stałego

Gmina Czosnów 
(2 umowy)

Gmina Leoncin 
(1 umowa)

Gmina Nasielsk 
(2 umowy)

Gmina Nowy Dwór 
Mazowiecki (1 umowa)

Gmina Pomiechówek 
(2 umowy)

Gmina Zakroczym 
(1 umowy)

1 494 478

3 509 224

2 295 765

703 606

1 176 997

1 251 049
Gmina Czosnów (2 umowy)

Gmina Leoncin (1 umowa)

Gmina Nasielsk 2 umowy)

Gmina Nowy Dwór Mazowiecki (1
umowa)

Gmina Pomiechówek (2 umowy)

Gmina Zakroczym (2 umowy)78%

22%

gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego
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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. 

Zaangażowane  w tym działaniu były następujące gminy, które zawarły  umowy: Czosnów (3), 
Nasielsk (2), Pomiechówek (7) i  Zakroczym. 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Gmina Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz poprawianie warunków 
życia na wsi w miejscowości Cząstków Polski

48 072 infrastruktura 
publiczna

Gmina Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych oraz poprawie warunków życia na wsi 
w miejscowości Czosnów

398 858

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb sprzyjających nawiązywaniu 

kontaktów społecznych oraz poprawie warunków życia na wsi 
w miejscowości Kazuń Polski

227 626 infrastruktura 
publiczna

Gmina Nasielsk

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjajacych 

nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz pogłebianiu tożsamości 
kulturowo-historycznej w miejscowości Cieksyn

418 055

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina Nasielsk

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych w miejscowości Psucin gmina 
Nasielsk 

264 907 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Pomiechówek

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego na dz. 311 
w miejscowości Brody-Parcele 434 080

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pomiechówek

Budowa placów zabaw wraz z boiskiem w miejscowościach Kikoły 
oraz Wymysły w ramach projektu „Budowa ogólnodostępnych placów 

zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia-Kosewo, Wymysły, 
Nowy Modlin, Błedowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze,

Goławice Drugie”

251 109

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 6 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

8 9

Gmina 
Pomiechówek

Budowa placów zabaw wraz z boiskiem w miejscowości Nowy Modlin 
w ramach projektu „Budowa ogólnodostepnych placów zabaw 

i boisk w miejscowościach Ciegielnia-Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, 
Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice Pierwsze, Goławice Drugie”

172 277

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pomiechówek

Budowa placów zabaw wraz z boiskiem w miejscowościach 
Błędowo oraz Goławice Pierwsze w ramach projektu „Budowa 

ogólnodostepnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Ciegielnia-
Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kokoły, czarnowo, Goławice 

Pierwsze, Goławice Drugie”

211 316

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pomiechówek

Budowa placów zabaw wraz z boiskiem w miejscowościach 
Goławice Drugie oraz Pomiechówek w ramach projektu „Budowa 

ogólnodostepnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Ciegielnia-
Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kokoły, czarnowo, Goławice 

Pierwsze, Goławice Drugie”

156 068

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pomiechówek

Budowa placów zabaw wraz z boiskami w miejscowościach 
Cegielnia Kosewo oraz Czarnowo w ramach projektu „Budowa 

ogólnodostępnych placów zabaw i boisk w miejscowościach Cegielnia 
Kosewo, Wymysły, Nowy Modlin, Błędowo, Kikoły, Czarnowo, Goławice 

Pierwsze, Goławice Drugie”

235 568

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pomiechówek

Budowa bulwaru nad Wkrą w miejscowościach Brody, Brody Parcele 
oraz Czarnowo w ramch projektu "Rozbudowa Parku 

kulturalno-rekreacyjnego Sosnowa Dolina, Budowa Bulwaru nad Wkrą"
417 958

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Zakroczym

Budowa nowego obiektu staznicy OSP z przeznaczeniem na cele 
kulturalno-edukacyjne 282 021 infrastruktura 

publiczna

 3 517 915    

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

Gmina Czosnów (3 umowy)

Gmina Nasielsk (2 umowy)

Gmina Pomiechówek (7 umów)

Gmina Zakroczym (1 umowa)

674 556

682 962

1 878 376

282 021

Gmina Czosnów (3 umowy)

Gmina Nasielsk (2 umowy)

Gmina Pomiechówek (7 umów)

Gmina Zakroczym (1 umowa)

31%

69%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

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

zagrodowych (szt.)
Zmodernizowane targowiska 

(szt.)
Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 

sieciowych (km)

7 8 237 1
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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.

LGD „Zielone Mosty Narwi” przygotowała jeden projekt współpracy międzynarodowej. Również 
jeden projekt lecz we współpracy międzyregionalnej zrealizowała LGD „Razem dla Rozwoju”. 
LGD „Między Wisłą a Kampinosem” uczestniczy w realizacji jednego projektu z zakresu dzie-
dzictwa lokalnego.
Limit finansowy w tym działaniu dla LGD „Zielone Mosty Narwi” wynosi 237 tys. zł, dla LGD 
„Razem dla Rozwoju” 161 tys. zł, a dla LGD „Między Wisłą a Kampinosem” 355 tys. zł.

W powiecie nowodworskim zrealizowano 68 projektów (OW 15; MP 53), a kwota dofinansowania 
wynosiła 3,55 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 powiecie nowodworskim aktywne są trzy Lokalne Grupy Działania:
- LGD „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w Czosnowie, do której należą Czosnów i Leoncin;
- LGD „Zielone Mosty Narwi”, która ma biuro w Pokrzywnicy, a jej członkami są Nasielsk i Pomie-
chówek; 
- LGD „Razem dla Rozwoju”, której siedziba mieści się  w Wyszogrodzie, do której należy Zakro-
czym.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 12 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

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.

Na to działanie LGD „Między Wisłą a Kampinosem” może  przeznaczyć 3,43 mln zł, LGD „Razem 
dla Rozwoju” 1,56 mln zł, a LGD „Zielone Mosty Narwi” 2,76 mln zł.

Działanie 431

Obiekty małej architektury

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Centra wsi

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

10 11

2

3

6

10

27

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

centra wsi

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca
rekreacji

świetlice i domy kultury

obiekty przeznaczone na promocję lokalnych
produktów

LGD „Razem dla Rozwoju”
Grupę utworzyły gminy: Bodzanów, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Mała Wieś, Młodzieszyn, 
Radzanowo, Wyszogród i Zakroczym, które zajmują  895 km2 i wchodzą w skład powiatów: no-
wodworskiego, płockiego, płońskiego i sochaczewskiego. Na obszarze LGD mieszkają 53 tys. 
ludzi. Gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo, lecz wśród mających zatrudnienie miesz-
kańców większość utrzymuje się z pracy poza sektorem rolnym. Przeważa chów trzody chlewnej 
i bydła  mlecznego oraz uprawa zbóż. Są również gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach  
owoców. Strategia Grupy wśród celów szczegółowych wymienia: *integrację mieszkańców wo-
kół działań prorozwojowych; *rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych; *aktywizację za-
wodową mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości; *promocję i rozwój turystyki.

LGD „Między Wisłą a Kampinosem”
Łączna powierzchnia obszaru, który Grupa obejmuje wynosi 937 km2. Na tym terenie mieszka 
118 tys. ludzi. Gminy wchodzące w skład LGD: Błonie, Brochów, Czosnów, Izabelin, Kampinos, 
Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów i Stare Babice należą do powiatów: nowodworskiego, so-
chaczewskiego i warszawskiego zachodniego. Z wyjątkiem gmin Błonie i Ożarów  przeważają 
gleby V i VI klasy bonitacyjnej, przewidziane do zalesienia, co dodatkowo zwiększy powierzchnię 
lasów, która wynosi 31%. Atutami terenu, na którym działa Grupa są m.in.: różnorodne tradycje 
kulturowe, interesujące położenie i liczne walory środowiska (sąsiedztwo Kampinoskiego Parku 
Narodowego), rozwinięte drobne usługi i handel, a także infrastruktura turystyczna. Realizowa-
na Lokalna Strategia Rozwoju wyznaczyła najważniejsze cele do osiągnięcia (ogólne i szczegó-
łowe) m.in.: *rozwój działalności gospodarczej; *odnowę  wsi, zachowanie dziedzictwa kultu-
rowego i wykorzystanie zasobów naturalnych; *wspieranie i promowanie lokalnej aktywności.
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

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 
Lokalna Grupa 

Działania 
„Razem dla 
Rozwoju"

6 246 252 899 390 652 047 3 745 021 949 794 161 541 1 561 563 1 195 403 366 160

Między Wisłą 
a Kampinosem 13 741 708 687 085 2 061 256 8 245 025 2 748 342 355 389 3 435 427 1 802 449 1 632 978

Zielone Mosty 
Narwi 13 939 636 5 081 659 2 030 521 4 093 842 2 733 614 237 294 2 769 842 2 231 876 537 966

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Czosnów Kulturalne spotkania integracyjne 15.1.3  21 948     17 559    

Czosnów Na czosnowskim podwórku się dzieje czyli aktywność naszych 
mieszkańców impulsem do działań społecznych 15.2.1  20 182     16 145    

Czosnów

Rośliny i zwierzęta, czyli kto mógłby zamieszkać 
w przydomowym ogrodzie? Istota szlaków migracji 

i dogodnych siedlisk. Terenowe warsztaty ekologiczne dla 
dzieci z klas I-III szkół podstawowych

15.1.2  21 056     16 845    

Czosnów Wyposażenie świetlicy wiejskiej pod nazwą św. Józefa przy 
Parafii Matki Bożej Szkaplerznej z Kazuniu Bielany 15.2.3  25 000     20 000    

Czosnów Mały projekt - duży efekt, poprzez zagospodarowanie terenu 
przy kaplicy w Jesionce 15.1.4  23 616     18 893    

Czosnów
Witacze - mały projekt, duży efekt, czyli zmiana wizerunku 

gminy Czosnów jako źródło atrakcyjności turystycznej 
i promocji

15.3.2  21 994     17 596    

Czosnów Twórz, baw się, rozwijaj 15.2.1  20 515     16 412    

12 13

LGD „Zielone Mosty Narwi”
W skład Grupy funkcjonującej na obszarze 1137 km2 i zamieszkanym przez 79 tys. osób,  poza 
siedmioma gminami powiatu pułtuskiego (Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winni-
ca, Zatory), wchodzą gminy: Nasielsk i Pomiechówek z powiatu nowodworskiego. Potencjał go-
spodarczy  terenów Grupy tworzy rolnictwo w tradycyjnej formie, tzn. rodzinnych gospodarstw 
w większości o powierzchni do 10 ha. Mocnymi stronami obszaru LGD są m.in.: nieduża od-
ległość od Warszawy, tereny atrakcyjne przyrodniczo, czyste ekologicznie środowisko, poten-
cjał dla rozwoju agro- i ekoturystyki. Grupa określiła 3 cele strategiczne: *obszar LGD rejonem 
rolnictwa ekologicznego i ostoją bioróżnorodności  rolniczej; *”Zielone Mosty Narwi” terenem 
ekoturystycznym; * LGD łączy tradycję z przyszłością.

Czosnów Stała wystawa planszowa pn. „Tak powstała Niepodległa 
Rzeczpospolita Kampinowska” 15.5.6  24 526     19 621    

Czosnów Remont połączony z modernizacją świetlicy przy parafii 
pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Wierszach 15.2.3  25 000     20 000    

Czosnów Noc w Bibliotece 2014 15.1.3  6 807     5 446    

Czosnów Zakup sprzętu w celu udostępniania wyposażenia świetlicy do 
celów szkoleniowych i edukacyjnych w miejscowości Czosnów 15.2.3  6 806     5 444    

Czosnów  „Muzyka łagodzi obyczaje” 15.1.3  9 942     7 954    

Leoncin Organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej 
„Dni Leoncina 2010” 15.2.2  18 904     15 123    

Leoncin Remont świetlicy wiejskiej w Leoncinie 15.6.4  22 749     18 199    

Leoncin Organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej 
„Dni Leoncina 2012” 15.1.3  18 206     14 565    

Leoncin Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej 
„Uczymy się od siebie” 15.1.3  4 200     3 360    

Leoncin Organizacja imprezy kulturalno-promocyjnej 
„Dni Leoncina 2013” 15.1.3  18 489     14 791    

Leoncin Organizacja imprezy kulturalno-integracyjnej 
„Uczymy się od siebie” 15.1.3  3 360     2 688    

Leoncin Budowa placu do nauki jazdy na rowerze w Leoncinie 15.1.4  24 000     19 200    

Nasielsk „Nasze środowisko-czyste środowisko” 
wykłady, prelekcje spotkania, wycieczki, konkursy 15.1.1  12 607     10 085    

Nasielsk Piknik ekologiczny „z ekologią na ty” 15.2.2  25 000     20 000    
Nasielsk Słoneczny olej - zakup solarów słonecznych 15.7  25 000     20 000    

Nasielsk Umyj dłonie w promieniach słońca 
- zakup solarów słonecznych 15.7  17 430     13 944    

Nasielsk Na sportowo, na ludowo - festyn rodzinny 15.1.3  24 797     19 837    
Nasielsk Muzyka łagodzi obyczaje 15.5.3  25 000     20 000    

Nasielsk Adaptacja budynku mieszkalnego na potrzeby 
agroturystyczne 15.3.2  25 000     20 000    

Nasielsk Miejsce wypoczynku i rekreacji 15.3.2  25 000     20 000    

Nasielsk Program integracji i aktywizacji dzieci i młodzieży z terenów 
wiejskich poprzez obcowanie z końmi 15.1.2  22 736     18 188    

Nasielsk Integracja i zabawa - organizacja festynu 15.1.3  24 535     19 628    
Nasielsk Przegląd Orkiestr Dętych - Organizacja Imprezy 15.1.3  24 382     19 506    
Nasielsk I święto ludowe na nasielskim rynku 15.1.3  25 000     20 000    
Nasielsk Dni Nasielska - impreza rekreacyjno-integracyjna 15.1.3  25 000     20 000    
Nasielsk Agregat prądotwórczy - udostępnienie sprzętu 15.1.1  19 200     15 360    
Nasielsk Obchody bitwy nad Wkrą 15.5.5  41 728     33 382    
Nasielsk Piknik ekologiczny „Eko Nasielsk” 15.1.3  48 528     38 822    

Pomiechówek Dawno temu w zagrodzie - plenerowe zajęcia dydaktyczne 
dla dzieci i młodzieży 15.1.1  24 997     19 998    

Pomiechówek Podniesienie jakości życia społeczności wiejskiej 
przez organizacje szkoleń komputerowych 15.1.1  15 374     12 300    

Pomiechówek
Wodne szaleństwo w Pomiechówku - integracja społeczności 
gminy Pomiechówek dzięki wykorzystaniu lokalnych zasobów 

i tradycji 
15.2.2  16 295     13 036    

Pomiechówek Już blisko kolęda - warsztaty adwentowo-wigilijne dla dzieci 
i młodzieży 15.1.1  24 996     19 997    

Pomiechówek

Promocja zasobów naturalnych i turystycznych gminy 
Pomiechówek oraz obszaru Lokalnej Grupy Działania 

Zielone Mosty Narwi poprzez opracowanie i wydanie folderu 
informacyjnego

15.4.1  9 100     7 280    

Pomiechówek

NOT TOO OLD FOR TODAY (ang.: nie za starzy na dziś) 
- zapobieganie wykluczeniu osób starszych poprzez naukę 
języka angielskiego i korzystania z Internetu oraz integracja 

lokalna poprzez sztukę

15.1.1  16 347     13 077    
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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 Czosnów (12 umów)

Gmina Leoncin (7 umów)

Gmina Nasielsk (16 umów)

Gmina Pomiechówek (17 umów)

Gmina Zakroczym (1 umowa)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

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

15

181 914

87 926

328 754

261 300

16 408

Gmina Czosnów (12 umów)

Gmina Leoncin (7 umów)

Gmina Nasielsk (16 umów)

Gmina Pomiechówek (17 umów)

Gmina Zakroczym (1 umowa)

1

1

2

3

4

10

31

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

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

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia…

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym
LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR

Pomiechówek Siłownia jako inwestycja w zdrowie - udostępnianie urządzeń 
i sprzętu 15.1.1  10 555     8 444    

Pomiechówek Ogólnopowiatowe Dni Sportu w gminie Pomiechówek 15.1.3  6 665     5 332    
Pomiechówek Remont elewacji zabytkowej cerkwi w Stanisławowie 15.5.1  25 000     20 000    
Pomiechówek Remont świetlicy wiejskiej we wsi Czarnowo 15.2.3  24 400     19 520    

Pomiechówek

Seniorzy w komunikacji ze światem - zapobieganie 
wykluczeniu osób starszych poprzez naukę języka 

angielskiego i korzystanie z internetu oraz integracja lokalna 
poprzez sztukę

15.1.2  16 689     13 351    

Pomiechówek Przyjemne z pożytecznym - turniej piłki nożnej wraz z planem 
konferencyjnym 15.1.3  13 599     10 879    

Pomiechówek Pinokio i przyjaciele - warsztaty teatralno-lalkarskie dla dzieci 
i młodzieży 15.1.2  25 000     20 000    

Pomiechówek Zwyczaje Zapustowe - warsztaty dla dzieci i młodzieży. 15.1.2  24 912     19 930    

Pomiechówek Wizyta w Pasiece - warsztaty pszczelarskie dla dzieci i 
młodzieży 15.1.2  25 000     20 000    

Pomiechówek Remont świetlicy wiejskiej we wsi Pomiechowo 15.2.3  36 364     24 800    
Pomiechówek Solar słoneczny - nowoczesne źródło energii 15.7  16 696     13 357    

Zakroczym Organizacja imprezy kulturalno-rozrywkowej 
Dni Zakroczymia 2012 15.1.3  20 510     16 408    

 1 100 742     876 303    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 

Koszt 
całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina 
Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

mieszkańców sprzyjających nawiązywaniu kontaktów 
społecznych oraz poprawie jakości życia na obszarach 

wiejskich w miejscowości Cybulice Duże poprzez budowę 
boiska do siatkówki, placu zabaw i miejsca integracji 

mieszkańców, oraz w miejscowości Brzozówka poprzez 
remont świetlicy wiejskiej, budowę placu zabaw, boiska 

do piłki nożnej i siatkówki oraz utworzenie miejsca 
integracji mieszkańców

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

325 810 185 410

Gmina 
Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 

sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych oraz 
poprawienie warunków życia na wsi w miejscowości 

Czosnów

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

2 505 379 450 000
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW
w podziale na gminy w ramach działania Odnowa Wsi

Gmina Czosnów 
(5 umów)

Gmina Leoncin 
(5 umów)

Gmina Nasielsk 
(1 umowa)

Gmina Pomiechówek 
(3 umowy)

Gmina Zakroczym 
(1 umowa)

1 166 286

785 597

288 339

297 421
92 168

Gmina Czosnów (5 umów)

Gmina Leoncin (5 umów)

Gmina Nasielsk (1 umowa)
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Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 7 projektów)

Centra wsi

Obiekty sportowe, place 
zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, 
parki i inne miejsca 
wypoczynku

Obiekty przeznaczone 
na promocję lokalnych 
produktów 

Świetlice i domy kultury

1

1

1

2

3

centra wsi

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Urządzone tereny zielone,
parki i inne miejsca
wypoczynku

obiekty przeznaczone na
promocję lokalnych
produktów

świetlice i domy kultury

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Gmina 
Czosnów

Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów 
o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych 

w miejscowościach Cybulice Małe i Łomna

infrastruktura 
publiczna 507 279 265 407

Gmina 
Czosnów

Zagospodarowanie terenu parku i przebudowa placu 
zabaw w Kazuniu Nowym

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

202 625 131 788

Gmina 
Czosnów

Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Sowiej 
Woli Folwarcznej

infrastruktura 
publiczna 205 535 133 681

Gmina 
Leoncin

Zagospodarowanie terenu przy Urzędzie Gminy
- park kultury w Leoncinie

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie sportu i 

rekreacji

316 021 191 314

Gmina 
Leoncin

Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej 
w Leoncinie

infrastruktura 
publiczna 160 590 104 448

Gmina 
Leoncin

Zagospodarowanie terenu, budowa parkingu i chodnika 
w Nowych Grochalach

infrastruktura 
publiczna 341 398 222 047

Gmina 
Leoncin

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Słonecznej 
w miejscowości Leoncin i Wincentówek

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

285 966 185 994

Gmina 
Leoncin

Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej 
w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Wilkowie Polskim

infrastruktura 
publiczna 125 759 81 794

Gmina 
Nasielsk

Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej 
wraz z urządzeniem terenu sportowo-rekreacyjnego 

w miejscowości Konary, gm. Nasielsk

infrastruktura 
publiczna 443 322 288 339

Gmina 
Pomiechówek

Bezpieczne dzieci-budowa miejsc zabaw we wsiach 
Kosewo i Szczypiorno w gminie Pomiechówek

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

128 291 60 000

Gmina 
Pomiechówek

Bezpieczne dzieci - budowa miejsca zabaw na byłym 
osiedlu wojskowym w Pomiechówku (zagospodarowanie 

działki nr 273/91)

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

334 043 184 957

Gmina 
Zakroczym Modernizacja świetlicy miejskiej w Zakroczymiu infrastruktura 

publiczna 241 210 92 168

Gminny 
Ośrodek 
Kultury 

w Pomiechówku

Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w nowoczesny 
sprzęt audiowizualny oraz zakup sprzętu dla Klubu 

Seniora i Młodzieżowego Klubu „Pompka”

infrastruktura 
publiczna 84 000 52 464

 6 207 226     2 629 811    

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie nowodworskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321   10 431 119 zł 
Działanie 313, 322, 323   3 517 915 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   876 303 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi  2 629 811 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 nowodworskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 268 zł 
Wodociągi - 7 km; Kanalizacje ściekowa - 8 km,  Kanalizacje zagrodowe - 237
Modernizacja targowiska - 1; Obiekty małej architektury - 27; Świetlice, domy kultury - 10; 
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 6; Centra wsi - 3; Tereny zielone, miejsca wypoczynku - 2
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 7; Organizacja szkoleń - 6; Organizacja imprez kultural-
nych i promocyjnych - 15; Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 2;  Promocja lokalnej 
twórczości kulturalnej - 2; Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 3; Remont, wyposażenie 
świetlic wiejskich - 5; Renowacja obiektów zabytkowych - 1; Kultywowanie miejscowych 
tradycji i obrzędów - 1; Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1; Urzą-
dzanie miejsc pamięci - 1; Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 3; Wyko-
rzystanie energii ze źródeł odnawialnych - 2; Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 1; 
Wprowadzenie na rynek produktów lokalnych - 1

Nowodworskim gminom PROW umożliwił zbudowanie kilkanaście kilometrów wodociągu 
i licznych kanalizacji w gospodarstwach. Przybyło m.in. obiektów kultury oraz miejsc rekre-
acji i obiektów sportowych.

 -   zł

 2000 000 zł

 4000 000 zł

 6000 000 zł

 8000 000 zł

 10000 000 zł

 12000 000 zł
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