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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. otwocki

4

Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, który 
część zadań przekazał samorządom regionalnym. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego wdraża następujące działania objęte Programem:

• 125 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa: schemat I - scalanie gruntów; schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi (limit łączny pomocy 46,3 mln euro)

• 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (kwota wsparcia 164,1 mln euro)
• 313, 322, 323 - odnowa i rozwój wsi (pomoc na sumę 43,3 mln euro)
• Leader (budżet ogólny wynosi 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez samorząd woje-

wództwa - 268 mln zł).

PROW cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Środki są wykorzysty-
wane na Mazowszu efektywnie i będą w pełni rozdysponowane w ramach przyznanego 
limitu. Dotychczas zakontraktowano ponad 80% funduszy. Większość projektów zosta-
ła rozliczona, a pozostałe są weryfikowane zgodnie z terminami określonymi w umowach 
(nawet do 2015 roku).

W niniejszej broszurze zaprezentowano dane wg stanu z 31.03.2014 roku.

Działania skupione w dwóch pierwszych osiach mają na celu dostosowanie rolnictwa 
i leśnictwa do rosnących standardów UE, także związanych z ochroną środowiska. Są 
one kierowane przede wszystkim do producentów rolnych. Natomiast przedsięwzięcia 
wspierane w osi trzeciej uzupełniają realizowane w dwóch pierwszych osiach. Mają one 
w zintegrowany sposób różnicować działalność gospodarczą oraz tworzyć miejsca pra-
cy poza rolnictwem, jak również poprawiać jakość życia mieszkańców wsi i obszarów 
wiejskich. Wdrażanie działań osi Leader opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu 
wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności dla rozwoju regionu. Włączanie partnerów 
społecznych i gospodarczych do planowania i realizacji lokalnych inicjatyw ma na celu 
lepsze określenie problemów występujących na konkretnym terenie i znalezienie wła-
ściwych sposobów na ich rozwiązanie. Głównym partnerem w tym podejściu są Lokalne 
Grupy Działania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji po-
lityki Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Program określa cele, 
priorytety oraz zasady, na podstawie których wspierane są działania dotyczące tej proble-
matyki. Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom po-
dejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi priorytetowych. Wszyst-
kie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków krajowych.

Dzięki pozyskanym pieniądzom w ramach PROW na lata 2007-2013 możliwe było dofinan-
sowanie m.in. takich przedsięwzięć jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-
nych, a także kształtowanie przestrzeni publicznej.

PROW na lata 2007-2013 obejmował 22 działania realizowane w czterech osiach:
Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 - Leader.
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Umowy podpisane w ramach działania 321Liczba projektów:
78

Wartość projektów:
32,09 mln zł

Wartość dofinansowania: 
16,71 mln zł

Słowo o powiecie 
Wysoki potencjał rozwojowy powiatu otwockiego, utworzone-
go przez gminy: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, 
Otwock, Sobienie-Jeziory i Wiązownę plasuje go w krajowej 
czołówce i przyczynia się do pozyskiwania inwestorów. Wśród 
zalet powiatu są m.in.: bliskie sąsiedztwo Warszawy, dostęp-
ność komunikacyjna, infrastruktura otoczenia biznesu, a także 
dobre warunki do rekreacji i wypoczynku w otoczeniu o lecz-
niczych walorach. Nie bez powodu mówi się o tym powiecie, 
że jest liderem sosnowych klimatów. To dlatego powstały tu 
liczne wille i pensjonaty w stylu architektury nadświdrzańskiej. 
Zaawansowane technologie badawcze stosowane są w Świer-
ku opodal Otwocka, gdzie znajduje się Narodowe Centrum Ba-
dań Jądrowych, a także w Lasku w Parku Innowacyjnym Cele-
stynów Unipress.

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 otwockiego nie były realizowane projekty w ramach tego działania.

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.

Udziałem gmin powiatu otwockiego w działaniu 321 było podpisanie ośmiu umów: Celestynów, 
Osieck (2), Otwock (miasto), Sobienie-Jeziory (3) i Wiązowna.

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Celestynów

Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Celestynowie, ul. Leśna, Grabowa, 

Wiosenna, Podgórna, Laskowska, Regucka 
- zadanie IX

2 257 000 925 000 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Osieck

Poprawa warunków życia mieszkańców 
miejscowości wiejskich w Gminie Osieck 
poprzez kompleksowy program budowy 

przydomowych, biologicznych oczyszczalni 
ścieków

1 715 655 991 718 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Osieck

Uporządkowanie gospodarki 
wodno-ściekowej na terenie gminy Osieck 

poprzez rozbudowę stacji uzdatniania wody 
w Osiecku oraz budowę zbiorczej kanalizacji 

sanitarnej w miejscowości Pogorzel

5 697 824 991 718 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Sobienie- 
-Jeziory

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory. 2 269 906 1 389 046 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Sobienie- 
-Jeziory

Przebudowa targowiska w miejscowości 
Sobienie-Jeziory 1 800 287 732 291

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego
Gmina 

Sobienie- 
-Jeziory

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Sobienie-Jeziory 2 556 037 1 558 559 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wiązowna

Podniesienie jakości życia mieszkańców 
gminy Wiązowna w miejscowościach: 

Wiązowna, Stefanówka, Boryszew 
i Duchnów-poprzez budowę kanalizacji 

sanitarnej

6 736 924 2 245 000 gospodarka 
wodno-ściekowa

Miasto 
Otwock

Modernizacja Bazaru w Otwocku w ramach 
programu „MÓJ RYNEK” 2 161 898 859 741

budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 

targowiska stałego

 25 195 532  11 709 637

W powiecie otwockim większość 
projektów dotyczyła zakresu gospodarki 
wodno-ściekowej. Dwa projekty dotyczyły 

budowy targowisk

925 000    

991 718    

991 718    

3679 896    

2245 000    

859 741    
Gmina Celestynów (1 Umowa)

Gmina Osieck (1 Umowa)

Gmina Osieck (1 Umowa)

Gmina Sobienie Jeziory  (3 Umowy)

Gmina Wiązowna (1 Umowa)

Miasto Otwock (1 Umowa)

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

6 7

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

75%

25%

gospodarka wodno-
ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego

Gmina Celestynów (1 umowa)

Gmina Osieck (1 umowa)

Gmina Osieck (1 umowa)

Gmina Sobienie-Jeziory 
(3 umowy)

Gmina Wiązowna (1 umowa)

Miasto Otwock (1 umowa)

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Budowa, 
przebudowa, 
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. 

Omawiane działanie zaowocowało w powiecie umowami zawartymi przez: Celestynów, Osieck 
i Sobienie-Jeziory (4). 

Liczba wybudowanych sieci 
wodociagowych (km)

Liczba wykonanych kanalizacji 
zagrodowych (szt) Modernizacja targowiska

2,96 285 1

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 4 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Celestynów Integracja społecznosci lokalnej poprzez poprawę 
infrastruktury sportowej 70 285

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Osieck
Intergracja społeczna i poprawa warunków zycia 

mieszkańców poprzez odnowę centrum miejscowosci 
- Rynku w Osiecku

500 000 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Sobienie-Jeziory

Kontynuacja odnowy centrum wsi Sobienie Jeziory 
- ulica Duży Rynek 87 185 infrastruktura 

publiczna

Gmina 
Sobienie-Jeziory Odnowa centrum wsi Sobienie Biskupie 154 105

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina 
Sobienie-Jeziory Odnowa centrum wsi Wysoczyn 145 279

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina 
Sobienie-Jeziory Odnowa centrum wsi Sobienie-Jeziory - ulica Duzy Rynek 257 714 infrastruktura 

publiczna

1 214 568

W powiecie otwockim podpisano 
3 umowy z zakresu infrastruktury 

publicznej. Trzy projekty obejmowały 
zakres zaspokajania potrzeb

społecznych w zakresie turystyki

Wartość dofinansowania
ze środków EFRROW 
w podziale na gminy

w ramach działania 313, 322, 323

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

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).
Sześć gmin powiatu otwockiego: Celestynów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Sobienie-Jeziory i Wiązownę 
skupia LGD „Natura i Kultura” z siedzibą w Karczewie.

LEADER

Na terenie powiatu otwockiego zawarto 70 umów (20 OW i 50 MP) na kwotę pomocy w wysokości 
2,66 mln zł.

Opracowany przez LGD plan pracy w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju ma na celu m.in. 
poprawę jakości życia, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkań-
ców, promocję twórczości kulturalnej. W ramach realizacji LSR Lokalne Grupy Działania 
wybierają projekty, które następnie trafiają do samorządów wojewódzkich (tzw. Małe Pro-
jekty oraz Odnowa i rozwój wsi). Wśród podpisanych na Mazowszu 1805 umów w kategorii 
„Małe Projekty” najwięcej (831) zawarły samorządy terytorialne. Najczęściej finansowane 
były szkolenia, imprezy kulturalne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, turystyka 
i rekreacja. W województwie mazowieckim limit pomocy na „Małe Projekty” wynosi 
62,46 mln zł; w kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi” zawarto w tym czasie 538 umów najczę-
ściej na projekty dotyczące infrastruktury publicznej, turystyki, sportu i rekreacji. W tym 
działaniu jest do rozdysponowania w regionie 139,2 mln zł.

Działanie 413

8 9

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Infrastruktura 
publiczna

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina Celestynów (1 umowa)

Gmina Osieck (1 umowa)

Gmina Sobienie-Jeziory 
(4 umowy)

Obiekty małej architektury 

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Świetlice 1

2

3

27

świetlice

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

centra wsi

obiekty małej architektury

50%50%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb społecznych w
zakresie turystyki

70 285    

500 000    644 283    

Gmina Celestynów (1 Umowa)

Gmina Osieck (1 Umowa)

Gmina Sobienie - Jeziory (4 Umowy)
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Pozwala ono na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć we współpracy międzyregional-
nej lub międzynarodowej. Na Mazowszu w sumie realizowanych jest 29 projektów na kwo-
tę około 3,3 mln zł, z dofinansowaniem unijnym wynoszącym 2,7 mln zł. Limit na działanie 
421 w regionie ogółem to 6,04 mln zł.

Funkcjonująca w powiecie otwockim LGD „Natura i Kultura” bierze udział w trzech projek-
tach z zakresu turystyki oraz odnawialnych źródeł energii. Budżet LGD na działanie 421 
to 163 tys. zł.

Działanie 421

Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.

Na działanie 431 LGD „Natura i Kultura” mogła przeznaczyć ogółem 1,58 mln zł.

Działanie 431

LGD „Natura i Kultura” 
Wszystkie gminy powiatu w liczbie sześciu (z wyjątkiem dwóch miejskich) należą do LGD „Natura 
i Kultura”. Pośród zadań jakie postawiła sobie Grupa są m.in.: *pielęgnowanie i rozwój miejsco-
wych tradycji, związanych zwłaszcza z kulturą kołbielską; *wspieranie lokalnej przedsiębiorczo-
ści w szczególności małych firm opierających się na istniejących zasobach; *ochrona zabytków 
i obiektów mających wartości historyczne i kulturowe; rozszerzanie propozycji wypoczynku 
i rekreacji weekendowej; *ochrona i udostępnianie zasobów przyrody; *upowszechnianie spor-
tu jako sposobu na podniesienie jakości życia mieszkańców. Mając na uwadze obszar, na któ-
rym Grupa funkcjonuje, trzy ostatnie cele mają szczególne znaczenie.

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

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

LGD Natura 
i Kultura 6 334 760 648 995 1 559 139 2 631 865 1 494 760 163 830 1 583 690 1 212 342 371 348

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Celestynów Cykl debat publicznych „Społeczeństwo 
i samorządność” 15.1.1  4 200     3 360    

Celestynów Remont i wyposażenie Minidomu Kultury 
w Dyzinie 15.2.3  23 685     18 948    

Celestynów Kurier sąsiedzki celestynowskiej inicjatywy 
samorządowej - kwartalnik 15.2.1  7 121     5 697    

Celestynów Utworzenie wypożyczalni rowerów przy minibazie 
turystycznej w Dyzinie 15.3.2  21 140     16 912    

Celestynów Budowa infrastruktury turystycznej w formie 
doposażenia placu zabawa w miejscowości Glina 15.3.2  19 995     15 996    

Celestynów Utworzenie i zagospodarowanie placu zabaw 
w Dyzinie. 15.1.4  24 920     19 936    

Karczew Występy zespołu ludowego „Sołtysi” na terenie 
LGD „Natura i Kultura” 15.5.3  4 726     3 781    

Karczew Wzrost integracji społecznej poprzez organizację 
Dożynek Gminnych w 2012 roku 15.1.3  16 343     13 074    

Karczew Renowacja zabytkowej figury św. Leonarda 
w Karczewie 15.5.1  21 097     16 878    

Karczew Przez zabawę do integracji budowa placu zabaw 
we wsi Brzezinka 15.3.2  22 640     18 112    

Karczew

Wzbudzanie aktywności społecznej dzieci 
i młodzieży poprzez wprowadzenie oferty zajęć 

kulturalnych w sołectwach gminy Karczew 
w Sobiekursku i Piotrowicach

15.1.2  22 135     17 708    

Karczew Rozwój oferty kulturalnej na terenie sołectwa: 
Janów-Brzezinka i Całowanie 15.1.2  17 838     14 271    

Karczew
Integracja społeczna na wsi przez teatr - realizacja 

cyklu spektakli teatralnych oraz profilaktyczno- 
-edukacyjnych na terenie gminy Karczew.

15.1.2  13 859     11 087    

Karczew
Dbajmy o nasze otoczenie - zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej na terenach wiejskich gminy 
Karczew

15.1.4  5 271     4 217    

Kołbiel Wydanie albumu „Kołbielszczyzna wczoraj i dziś” 15.3.1  21 705     17 364    

Kołbiel Impreza kulturalno-oświatowa pn. „Dziedzictwo 
Kołbieli - między renesansem a barokiem” 15.5.5  22 160     17 728    

Osieck Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej 
w Rudniku 15.6.4  14 004     11 203    

Osieck

Opracowanie i wydanie (II wydanie - uaktualnienie 
i rozszerzone) monografii „Dzieje Osiecka” 

autorstwa Bogdana Strzeżysza dla 
wyeksponowania i utrwalenia w świadomości 

społecznej wartości historycznych i patriotycznych 
w wielowiekowej historii Osiecka

15.3.1  22 764     18 211    

Osieck Urządzenie terenu rekreacyjnego w miejscowości 
Sobienki w Gminie Osieck 15.1.4  17 167     13 733    

Osieck Organizacja Dożynek Gminnych w Gminie Osieck 15.1.3  18 277     14 622    

Osieck
Organizacja uroczystości związanych z 50. rocznicą 

powstania Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Górkach 

15.1.3  21 350     17 080    

Sobienie-Jeziory Festyn integracyjno-kulturalny 
„OWOCOBRANIE-2010” w gminie Sobienie-Jeziory 15.2.2  25 000     20 000    

Sobienie-Jeziory
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziecinowie 
mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej
15.6.4  18 095     14 476    

Sobienie-Jeziory
Modernizacja świetlicy wiejskiej w Dziecinowie 
mieszczącej się w budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej - utworzenie „izby tradycji”
15.2.3  14 375     11 500    

Sobienie-Jeziory
Jarmark Świętojański pn. „Ludowe Inspiracje” 

- Cykl działań integracyjno-kulturalnych w gminie 
Sobienie-Jeziory

15.1.3  25 000     20 000    

10 11
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Sobienie-Jeziory
„Boże Narodzenie w Gminie Sobienie-Jeziory” - cykl 
działań integracyjno-kulturalnych z dziedziny teatru 

i edukacji regionalnej
15.1.3  15 624     12 499    

Sobienie-Jeziory Teatr tradycji 15.1.2  14 416     11 533    

Sobienie-Jeziory
Sobieńskie Centrum Inicjatyw - cykl działań 

integracyjno - kulturalnych 
w gminie Sobienie-Jeziory

15.1.2  15 640     12 512    

Sobienie-Jeziory

Klub mieszkańca - inicjatywa społeczna podnosząca 
atrakcyjność miejscowości. Remont, wyposażenie 

i udostępnienie pomieszczeń świetlicy wiejskiej 
klubu mieszkańca w Dziecinowie

15.2.3  18 324     14 659    

Sobienie-Jeziory
Rozwój Kultury fizycznej społeczności wiejskiej 

poprzez utworzenie wyposażenie i udostępnienie 
mini siłowni w budynku OSP w Dziecinowie

15.2.3  25 000     20 000    

Sobienie-Jeziory Dożynki Gminne w Starym Zambrzykowie 15.1.3  16 175     12 940    

Sobienie-Jeziory
Kurs języka angielskiego dla dzieci i młodzieży 
z obszarów wiejskich jako wsparcie edukacji 

pozaszkolnej
15.1.2  16 441     13 153    

Sobienie-Jeziory Plac rekreacji w Starym Zambrzykowie jako miejsce 
wypoczynku i integracji społecznej 15.1.4  13 627     10 902    

Sobienie-Jeziory
Rozwój aktywności społecznej młodzieży wiejskiej 

poprzez utworzenie i wyposażenie zespołu 
wokalno-tanecznego w Dziecinowie

15.2.1  22 327     17 862    

Sobienie-Jeziory
„U źródeł” - cykl działań integracyjno-kulturalnych 

z zakresu teatru obrzędowego i edukacji 
regionalnej

15.1.3  23 410     18 728    

Sobienie-Jeziory Renowacja zabytkowej kapliczki w Dziecinowie 
stanowiącej dziedzictwo kulturowe i historyczne 15.5.1  21 956     17 565    

Sobienie-Jeziory Siłownia plenerowa w miejscowości 
Sobienie-Jeziory 15.1.4  30 970     24 776    

Sobienie-Jeziory Organizacja festynu integracyjno-kulturalnego 
OWOCOBRANIE 15.1.3  49 869     39 895    

Sobienie-Jeziory
Szkolenie poszerzające umiejętności językowe 

dla dzieci i młodzieży z obszarów wiejskich  
zagrożonych wykluczeniem społecznym

15.1.2  47 047     37 638    

Wiązowna Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
poprzez budowę placu zabaw w Majdanie 15.4.2  24 672     19 738    

Wiązowna
Remont świetlicy wiejskiej kluczem do poprawy 

infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej 
w miejscowości Rzakta

15.6.4  12 480     9 984    

Wiązowna

Organizacja i przeprowadzenie imprezy 
kulturalno-integracyjnej „Zielony mosteczek ugina 

się …” dla mieszkańców gminy Wiązowna 
w Kopkach

15.3.2  21 055     16 844    

Wiązowna

Impreza integracyjna „Witaj św. Janie 
Nepomucenie na Mazowszu - Oratorium 

Nepomuk Nadświdrzański. Małe oratorium D-moll. 
Kompozycja Jerzy Derfel oraz przedstawienie 
i popularyzacja kultu św. Jana Nepomucena 

w kościołach 6 gmin na terenie LGD

15.2.2  20 150     16 120    

Wiązowna Kapliczka na uroczysku „Joście” w Głupiance jako 
atrakcja turystyczna regionu kołbielskiego 15.3.2  12 856     10 284    

Wiązowna

Poprawa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej 
w miejscowości Wiązowna poprzez przygotowanie 
boiska gruntowego i budowę placu zabaw - miejsc 

integracji społecznej mieszkańców

15.3.2  17 350     13 880    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Wiązowna

Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów 
wiejskich oraz promowanie aktywnego trybu 

życia poprzez stworzenie możliwości jazdy konnej 
rekreacji i hipoterapii 

15.3.2  22 248     17 798    

Wiązowna
Polne kwiatki ludowa wycinanka z poezji, pieśni 
o piosenek, projekt etnograficzno-artystyczny 

południowego Mazowsza
15.5.3  25 000     20 000    

Wiązowna
Z kozą, piszczałką i turoniem. Kolędowanie na 

Mazowszu. Misterium Bożonarodzeniowe. Projekt 
religijno-teatralny

15.5.3  25 000     20 000    

Wiązowna Warsztaty teatroterapii z elementami kultury 
kołbielskiej dla osób niepełnosprawnych. 15.1.2  35 969     28 775    

Wiązowna Gruziński toast polsko-rosyjskie sploty. Biografie. 
Projekt historyczno-edukacyjno-artystyczny 15.5.3  24 563     19 650    

 1 017 036     813 629    

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

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

12 13

Gmina Celestynów (6 umów)

Gmina Karcze (8 umów)

Gmina Kołbiel (2 umowy)

Gmina Osieck (5 umów)

Gmina Sobienie-Jeziory (18 umów)

Gmina Wiązowna (11 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i istorycznego

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

Promowanie, zachowanie cennego dziedzictwa krajobrazowego 
i przyrodniczego, w tym obszarów Natura 2000 1

3

7

8

9

22

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

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze
objętym LSR

80 849    

99 128    

35 092    

74 849    

330 637    

193 074    
Gmina Celestynów (6 Umów)

Gmina Karcze (8 Umów)

Gmina Kołbiel (2 Umowy)

Gmina Osieck (5 Umów)

Gmina Sobienie-Jeziory (18 Umów)

Gmina Wiązowna (11 Umów)
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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 Celestynów

Zaspokojenie potrzeb kulturalnych oraz 
stworzenie warunków sprzyjających 

nawiązywaniu kontaktów społecznych 
poprzez budowę świetlicy wiejskiej 

w Jatnem

infrastruktura 
publiczna  446 839     290 626    

Gmina Karczew Remont świetlicy we wsi Janów infrastruktura 
publiczna  200 932     82 349    

Gmina Karczew Remont i zagospodarowanie świetlicy we 
wsi Nadbrzeż

infrastruktura 
publiczna  163 420     92 555    

Gmina Karczew Remont budynku OSP w Łukówcu 
z przeznaczeniem na świetlicę wiejską

infrastruktura 
publiczna  160 871     63 707    

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

Gmina Karczew Remont wraz z termomodernizacją budynku 
świetlicy w Glinkach

infrastruktura 
publiczna  211 090     137 294    

Gmina Karczew
Przez rekreację do wzajemnej integracji - 

realizacja placu zabaw i zewnętrznej siłowni 
we wsi Całowanie

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 82 434     41 063    

Gmina Kołbiel Budowa obiektów małej architektury 
- place zabaw na terenie gminy Kołbiel

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 158 869     100 000    

Gmina Kołbiel
Remont świetlicy wiejskiej w Rudzienku 

- wymiana pokrycia dachowego na budynku 
świetlicy

infrastruktura 
publiczna  83 643     40 660    

Gmina Osieck

Poprawa warunków funkcjonowania 
otoczenia Szkoły Podstawowej jako centrum 

integracji społecznej i wzmacniania więzi 
międzypokoleniowych wśród mieszkańców 
w tym poprzez urządzenie i wyposażenie 

ogólnodostępnego placu zabaw

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 86 986     53 040    

Gmina Osieck
Urządzanie i wyposażenie placu zabaw 

oraz odnowa terenów zielonych w centrum 
Osiecka

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie sportu i 

rekreacji

 173 141     119 768    

Gmina Osieck
Poprawa warunków i możliwości integracji 

społecznej mieszkańców poprzez adaptację 
i remont świetlicy wiejskiej w Augustówce

infrastruktura 
publiczna  241 649     97 000    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory

Remont i wyposażenie budynku świetlicy 
w Starym Zambrzykowie

infrastruktura 
publiczna  50 874     31 000    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory

Plac rekreacji w miejscowości Siedzów jako 
miejsce wypoczynku i integracji społecznej

infrastruktura 
publiczna  50 873     31 000    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory Odnowa centrum wsi Sobienie Szlacheckie

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 167 819     102 492    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory Odnowa miejscowości Szymanowice Małe

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 54 319     35 329    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory Remont świetlicy w m. Warszówka infrastruktura 

publiczna  139 415     90 676    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory

Remont budynku świetlicy w Dziecinowie na 
potrzeby Sali Koncertowo-Widowiskowej

infrastruktura 
publiczna  148 770     96 760    

Gmina Sobienie- 
-Jeziory

Remont świetlicy wiejskiej 
w Sobieniach-Jeziorach

infrastruktura 
publiczna  270 151     59 299    

Gmina Wiązowna
Poprawa infrastruktury technicznej 

w miejscowości Emów poprzez budowę 
chodnika wzdłuż ul. Mlądzkiej

infrastruktura 
publiczna  412 517     203 853    

Gmina Wiązowna

Zagospodarowanie ogólnodostępnej 
przestrzeni publicznej w centrum Wiązowny 
poprzez budowę skateparku, placu zabaw 

i alejek parkowych z ławkami

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

 139 607     90 000    

 3 444 227     1 858 481    
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminyw ramach działania Odnowa Wsi

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 7 projektów)

290 626    

416 968    

140 660    
269 808    

446 556    

293 853    

Gmina Celestynów (1 Umowa)

Gmina Karczew (5 Umów)

Gmina Kołbiel (2 Umowy)

Gmina Osieck (3 Umowy)

Gmina Sobienie-Jeziory (7 Umów)

Gmina Wiązowna (2 Umowy)

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie otwockim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125 0 zł
Działanie 321 11 709 637 zł
Działanie 313, 322, 323 1 214 568 zł
Działanie Leader Małe Projekty 813 629 zł
Działanie Leader Odnowa Wsi 1 858 481 zł

 -   zł

 2000 000 zł

 4000 000 zł

 6000 000 zł

 8000 000 zł

 10000 000 zł

 12000 000 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 otwockim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na 1 mieszkańca - 137 zł 
Sieć wodociągowa - 2,96 km
Kanalizacja zagrodowa - 285 szt.
Centra wsi - 3

Obiekty sportowe, place zabaw - 2 
Targowiska stałe - 2
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 1
Organizacja szkoleń - 8
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 8
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 5
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 2
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 2
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 4
Punkty informacji turystycznej - 2
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 7
Promocja dziedzictwa krajobrazu - 1
Renowacja obiektów zabytkowych - 2
Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 4
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1
Wprowadzenie na rynek produktów lokalnych - 3

Syntetyczny bilans pokazuje jak niezbędne były inwestycje PROW m.in. w dziedzinie 
gospodarki wodno-ściekowej.

3

3

2

1

świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

Gmina Celestynów (1 umowa)

Gmina Karczew (5 umów)

Gmina Kołbiel (2 umowy)

Gmina Osieck (3 umowy)

Gmina Sobienie-Jeziory (7 umów)

Gmina Wiązowna (2 umowy)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku
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