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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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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. płoński
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Liczba projektów:
118

Wartość projektów:
61,54 mln zł

Wartość dofinansowania: 
34,18 mln zł

Słowo o powiecie 
W powiecie płońskim, którego obszar stanowi 4% wojewódz-
twa mazowieckiego mieszka 87 tys. ludzi. Tworzą go dwa mia-
sta: Płońsk i Raciąż oraz 10 gmin: Baboszewo, Czerwińsk nad 
Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, 
Sochocin, Raciąż, Załuski. Podstawę gospodarki stanowi rol-
nictwo wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Użytki rol-
ne zajmują 78%, ogólnej powierzchni powiatu. W uprawach 
przeważają zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Ważne miejsce 
w strukturze upraw zajmują  rośliny oleiste, zioła, a także wa-
rzywa (marchew, cebula) i owoce (maliny, truskawki). W pro-
dukcji zwierzęcej dominuje chów bydła i trzody chlewnej.
Na terenie powiatu najbardziej rozwinięty jest przemysł prze-
twórczo-spożywczy.  Działają tu zakłady zbożowe, mleczarskie 
oraz zajmujące się przetwórstwem owoców i mięsa. Sprzyja 
temu specjalizacja produkcji gospodarstw rolnych.

Na terenie powiatu płońskiego nie są realizowane umowy w zakresie działania 125.

Umowy w działaniu 321 podpisały  gminy: Baboszewo (2), Czerwińsk nad Wisłą (3), Dzierzążnia 
(2), Naruszewo (2), Nowe Miasto, Płońsk (2), Raciąż (2), Sochocin, Załuski (2) oraz  PGKiM w Ra-
ciążu. 
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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.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

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.

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej



Umowy podpisane w ramach działania 321

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Baboszewo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo  4 513 607     2 143 480    gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina 

Baboszewo
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

zlokalizowanych na terenie gminy Baboszewo - II etap  4 122 115     1 856 520    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Czerwińsk 
nad Wisłą

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 
w Czerwińsku nad Wisłą w ul. Klasztornej, Kościuszki, 

Królowej Jadwigi, Świętokrzyskiej, 
Cmentarnej i placu Batorego

 1 679 500     773 818    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Czerwińsk 
nad Wisłą

Przebudowa targowiska gminnego 
w Czerwińsku nad Wisłą  656 901     394 951    

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 
targowiska 

stałego
Gmina Czerwińsk 

nad Wisłą
Przebudowa Stacji uzdatniania Wody w Raszewie 

Dworskim  968 325     590 441    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Dzierzążnia

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Dzierzążnia  1 418 025     872 452    gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina 

Dzierzążnia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Dzierzążnia  1 778 206     1 084 849    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Naruszewo

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na 
terenie Gminy Naruszewo o wydajności do 5m3 na 

dobę
 1 567 556     956 080    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Naruszewo

Budowa indywidualnych, przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Naruszewo o wydajności do 

5 m3 na dobę - etap III
 1 549 664     942 868    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Nowe 
Miasto

Przebudowa i wyposażenie targowiska stałego 
w Nowym Mieście  1 581 689     964 444    

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 
targowiska 

stałego

Gmina Płońsk Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy Płońsk  1 812 979     1 114 536    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Płońsk Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków  
na terenie gminy Płońsk - III etap  1 686 131     1 028 128    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Raciąż
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków 

komunalnych poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciąż

 2 306 433     1 406 469    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Raciąż
Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków 

komunalnych poprzez budowę przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raciąż - etap II

 2 679 202     1 633 659    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Sochocin Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Sochocin - etap II a  2 296 538     1 400 327    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Załuski Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Załuski - I etap  2 812 826     1 729 196    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Załuski Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków na terenie gminy Załuski  3 031 404     1 848 727    gospodarka 

wodno-ściekowa
Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 
Komunalnej 

i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o.

Modernizacja stacji uzdatniania wody w Raciążu  719 666     420 487    gospodarka 
wodno-ściekowa

 37 180 766     21 161 432    
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Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323

Dwadzieścia trzy umowy zostały zrealizowane  w powiecie w ramach tego działania: Baboszewo 
(2), Czerwińsk nad Wisłą (2), Dzierzążnia, Naruszewo (3), Nowe Miasto, Płońsk (3), Raciąż (3), 
Sochocin, Załuski (4), a także parafie: św. Floriana w Krysku (gm. Naruszewo), św. Katarzyny 
w Dziektarzewie (gm. Baboszewo), św. Jana Chrzciciela w Korczewie (gm. Załuski).

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Baboszewo Budowa ciągów pieszo-rowerowych w Baboszewie na ulicach 
Polna, J.A. Brodeckich, 19 Stycznia  248 267    infrastruktura 

publiczna

Gmina Baboszewo Remont i wyposażenie świetlic w Baboszewie, Draminie, 
Sarbiewie i Woli Folwark  227 951    infrastruktura 

publiczna
Gmina Czerwińsk 

nad Wisłą Budowa chodnika w Chociszewie  199 894    infrastruktura 
publiczna

Liczba wybudowanych sieci 
wodociagowych (km) Liczba wykonanych kanalizacji zagrodowych (szt.)

2,2 1240

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 11 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela
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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 Baboszewo 
(2 umowy) 

Gmina Czerwińsk 
nad Wisłą (3 umowy) 

Gmina Dzierzążnia 
(2 umowy) 
 
Gmina Naruszewo 
(2 umowy) 

Gmina Nowe Miasto 
(1 umowa) 

Gmina Płońsk 
(2 umowy) 
 
Gmina Raciąż 
(3 umowy) 

Gmina Sochocin 
(1 umowa) 

Gmina Załuski 
(2 umowy)

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. 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

89%

11%

gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego

4 000 000

1 759 210

1 957 301

1 898 948
964 4442 142 664

3 460 615

1 400 327

3 577 923
Gmina Baboszewo (2 umowy)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (3 umowy)

Gmina Dzierzążnia (2 umowy)

Gmina Naruszewo (2 umowy)

Gmina Nowe Miasto (1 umowa)

Gmina Płońsk (2 umowy)

Gmina Raciąż (3 umowy)

Gmina Sochocin (1 umowa)

Gmina Załuski (2 umowy)
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Gmina Czerwińsk 
nad Wisłą

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy 
pl. Batorego w Czerwińsku nad Wisłą  423 899    infrastruktura 

publiczna

Gmina Dzierzążnia Świetlica wiejska jako centrum aktywizacji społeczności 
lokalnej  367 307    infrastruktura 

publiczna

Gmina Miasto Raciąż Remont Stadionu Miejskiego w Raciążu  430 931    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Naruszewo Odnowa wsi Naruszewo poprzez rozbudowę remizy OSP  167 681    infrastruktura 
publiczna

Gmina Naruszewo Odnowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy 
wiejskiej  367 233    infrastruktura 

publiczna

Gmina Naruszewo Odnowa miejscowości Naruszewo poprzez budowę zespołu 
boisk i urządzeń lekkoatletycznych  329 462    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Nowe Miasto Rewitalizacja parku - Główny Rynek w Nowym Miescie 
i budowa miejsc postojowych  263 295    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie sportu 

i rekreacji

Gmina Płońsk Zagospodarowanie centrum miejscowości Szerominek  354 784    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Płońsk Remont, rozbudowa i wyposażenie świetlicy  wiejskiej wraz 
z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Cempkowo  500 000    infrastruktura 

publiczna

Gmina Płońsk Budowa kompleksu boisk w miejscowości Lisewo - Orlik 2012  498 610    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Raciąż
Odnowa miejscowości Koziebrody i Krajkowo poprzez 

budowę boiska, parkingów, remont remiz oraz zakup strojów 
ludowych i instrumentów muzycznych

 300 832    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Raciąż Modernizacja remizy OSP w miejscowości Dobrska Kolonia  37 051    infrastruktura 
publiczna

Gmina Sochocin Nowe oblicze Sochocina - przebudowa rynku oraz 
wyposażenie Izby Pamiątkowej Guzikarstwa  320 429    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Załuski Budowa boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy 
naturalnej w miejscowości Karolinowo  402 700    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Załuski Remont i przebudowa istniejącego budynku OSP 
w Smulskach  179 216    infrastruktura 

publiczna

Gmina Załuski Odnowa centrum miejscowości Wojny  366 232    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie sportu 

i rekreacji

Gmina Załuski Rewitalizacja miejscowości Załuski poprzez rozwój 
infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej  172 460    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Parafia 
rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 
w Dziektarzewie

Remont elewacji południowej, północnej i zachodniej 
późnogotyckiego kościoła pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie  97 346    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego
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Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323 cd.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 20 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej
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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

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Baboszewo (3 umowy)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą 
(2 umowy)

Gmina Dzierzążnia (1 umowa)

Gmina Miasto Raciąż (1 umowa)

Gmina Naruszewo (4 umowy)

Gmina Nowe Miasto (1 umowa)

Gmina Płońsk (3 umowy)

Gmina Raciąż (2 umowy)

Gmina Sochocin (1 umowa)

Gmina Załuski (5 umów)

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Centra wsi

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Obiekty małej architektury

Budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne

Parafia 
rzymskokoatolicka 

pw. św. Floriana 
w Krysku

Odnowa wsi poprzez budowę parkingu przy kościele 
parfialnym w Krysku  242 645    infrastruktura 

publiczna

Rzymskokatolicka 
parafia św. Jana 

Chrzciciela 
w Kroczewie

Przebudowa parkingu przykościelnego wraz z budową dwóch 
zjazdów publicznych z drogi powiatowej nr 3002W Wólka 

Przybojewska-Smoszewo-Trębki-Kroczewo w m. Kroczewo
 486 656    infrastruktura 

publiczna

 6 984 881    

573 564

623 793

367 307

430 931

1 107 021

263 295
1 353 394

337 883

320 429

1 607 264

Gmina Baboszewo (3 umowy)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (2
umowy)

Gmina Dzierzążnia (1 umowa)

Gmina Miasto Raciąż (1 umowa)

Gmina Naruszewo (4 umowy)

Gmina Nowe Miasto (1 umowa)

Gmina Płońsk (3 umowy)

Gmina Raciąż (2 umowy)

52%

9%

4%

35%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

1

2

3

3

3,3 km

5

8

8

41

Budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane
na cele publiczne.

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

Odnowione elewacje i dachy w budynkach
architektury sakralnej

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Centra wsi

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Efekt rzeczowy 13????????



LGD „Przyjazne Mazowsze” zrealizowała jeden międzynarodowy projekt współpracy dotyczący 
rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. Natomiast LGD „Razem dla Rozwoju” zaangażowała 
się w projekt  międzyregionalny o charakterze turystycznym. Limit finansowy „Przyjaznego Ma-
zowsza” na działanie 421 wynosi 173 tys. zł, a „Razem dla Rozwoju” 161 tys. zł.

W powiecie płońskim zostało  zawartych 81 umów (OW 20; MP 61) na kwotę dofinansowania 
w wysokości 4,52 mln zł.

Wszystkie gminy powiatu z wyjątkiem Czerwińska nad Wisłą należą do LGD „Przyjazne Mazowsze” 
z siedzibą w Płońsku. Czerwińsk n. Wisłą jest członkiem LGD „Razem dla Rozwoju”, której biuro 
znajduje się w Wyszogrodzie, pow. płocki.

W działaniu 431 LGD „Przyjazne Mazowsze” ma limit ogółem w kwocie 2,13 mln zł, a LGD „Razem 
dla Rozwoju” 1,56 mln zł.
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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.

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).

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.

Działanie 431
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Stowarzyszenie LGD „Przyjazne Mazowsze”
Na terenie funkcjonowania Grupy, który ma 1223 km2 i stanowi 88,7% powierzchni powiatu 
mieszka 57 tys. ludzi. „Przyjazne Mazowsze” utworzyły gminy: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, 
Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż (wiejska i miejska), Sochocin oraz Załuski. Istotna  jest 
stosunkowo niewielka odległość od Warszawy, która wynosi ok. 90 km z najbardziej oddalonej 
gminy Raciąż. Obszar LGD pod względem liczby i jakości walorów kulturowych, które mogły-
by tworzyć zbiór atrakcji i służyć rozwojowi lokalnej gospodarki turystycznej należy do słabo 
rozwiniętych. Istotnym elementem dla postrzegania ziemi płońskiej jest sołectwo Złotopolice  
zawdzięczające popularność serialowi „Złotopolscy”, który powstał na podstawie miejscowych 
realiów. Lokalna Strategia Rozwoju wyłoniła cele szczegółowe, m.in.: * lepsze spędzanie wolne-
go czasu; * rozwój przedsiębiorczości i turystyki weekendowej; * kreowanie marki i produktów 
lokalnych.

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: 
płockiego, płońskiego, nowodworskiego i sochaczewskiego.  Na obszarze LGD mieszkają 53 tys. 
ludzi. Gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo, lecz wśród pracujących mieszkańców 
większość utrzymuje się z pracy poza sektorem  rolnym. Przeważa chów trzody chlewnej i bydła  
mlecznego oraz uprawa zbóż. Są  również gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach  owo-
ców. Strategia Grupy wśród celów szczegółowych wymienia: * integrację mieszkańców wokół 
działań prorozwojowych; * rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych; * aktywizację zawo-
dową mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości; * promocję i rozwój turystyki.

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 - 
Przyjazne 
Mazowsze

11 273 717 2 059 429 1 537 914 5 501 972 2 174 401 173 283 2 132 413 1 739 638 392 775

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
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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 Baboszewo (6 umów)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (3 umowoy)

Gmina Dzierżążnia (5 umów)

Gmina Joniec (1 umowa)

Gmina Naruszewo (6 umów)

Gmina Nowe Miasto (2 umowy)

Gmina Płońsk (9 umów)

Gmina Raciąż (11 umów)

Gmina Sochocin (9 umów)

Gmina Załuski (8 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

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

90 899    

88 790    

64 346    

16 584    

97 863    

39 840    

162 096    

186 106    

137 216    

139 227    
Gmina Baboszewo (6 umów)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (3 umowoy)

Gmina Dzierżążnia (5 umów)

Gmina Joniec (1 umowa)

Gmina Naruszewo (6 umów)

Gmina Nowe Miasto (2 umowy)

Gmina Płońsk (9 umów)

Gmina Raciąż (11 umów)

Gmina Sochocin (9 umów)

Gmina Załuski (8 umów)

1

3

3

4

12

13

25

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

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

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

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

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Baboszewo
Budowa i remont chodników oraz 

wymiana lamp oświetlenia ulicznego 
w Baboszewie

infrastruktura 
publiczna  756 832     403 000    

Gmina Czerwińsk nad Wisłą
Budowa infrastruktury przestrzeni 

publicznej przy ul. Władysława Jagiełły 
w Czerwińsku nad Wisłą

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 

sportu i rekreacji

 492 452     303 731    

Gmina Czerwińsk nad Wisłą Odnowa wsi Raszewo Włościańskie 
poprzez budowę strażnicy OSP

infrastruktura 
publiczna  377 291     119 309    

Umowy podpisane w ramach LGD Odnowa Wsi
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Umowy podpisane w ramach LGD Odnowa Wsi cd.
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Gmina Dzierzążnia Utwardzenie placu przy kościele 
pw. św. Achacjusza w Skołatowie

infrastruktura 
publiczna  285 486     175 503    

Gmina Dzierzążnia Remont nawierzchni placu przy Urzędzie 
Gminy w Dzierzążni

infrastruktura 
publiczna  56 160     36 526    

Gmina Dzierzążnia
Remont i wyposażenie świetlic wiejskich 

w miejscowościach: Dzierzążnia, 
Kadłubowo i Wierzbica Pańska

infrastruktura 
publiczna  141 339     91 927    

Gmina Dzierzążnia Remont nawierzchni placu przy ośrodku 
zdrowia w Dzierzążni

infrastruktura 
publiczna  80 051     52 065    

Gmina Miasto Raciąż
Remont chodnika na ulicach: Błonie, 
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Sportowa 

w Raciążu

infrastruktura 
publiczna  330 422     203 608    

Gmina Naruszewo Odnowa miejscowości Nacpolsk i Żukowo 
poprzez budowę chodników

infrastruktura 
publiczna  365 071     224 428    

Gmina Naruszewo

Budowa ogólnodostępnych placów zabaw 
w miejscowości Krysk i Nacpolsk oraz 

modernizacja boiska sportowego 
w Radzyminku

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

 322 306     154 957    

Gmina Nowe Miasto
Remont budynków remizy Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Latonicach 
i Karolinowie - Wiejskich Ośrodków Kultury

infrastruktura 
publiczna  169 697     88 918    

Gmina Nowe Miasto Przebudowa i wyposażenie terenu nad 
Zalewem Nowomiejskim

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

 215 762     140 332    

Gmina Płońsk

Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej 
wraz z zagospodarowaniem terenów 

rekreacyjno-sportowych w m. Słoszewo 
Kolonia

infrastruktura 
publiczna  794 082     411 353    

Gmina Raciąż
Odnowa miejscowości Krajkowo i Jeżewo 
Wesel, poprzez remont remiz i budowę 

boiska sportowego

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

 302 170     178 412    

Gmina Sochocin Remont,modernizacja i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej w Kołozębiu

infrastruktura 
publiczna  295 912     171 192    

Gmina Sochocin
Zagospodarowanie terenu 

sportowo-rekreacyjnego w miejscowości 
Sochocin

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

 124 012     80 658    

Gmina Załuski

Modernizacja istniejącego boiska wraz 
z utworzeniem kompleksu sportowo-
rekreacyjnego w miejscowości Nowe 

Wrońska

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

 483 547     313 726    

Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Katarzyny 
w Dziektarzewie

Remont neogotyckiej dzwonnicy oraz 
elewacji wschodniej późnogotyckiego 

kościoła pw. św. Katarzyny 
 w Dziektarzewie

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 78 016     58 512    
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania Odnowa Wsi

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 12 projektów)

Gmina Baboszewo (2 umowy)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (2 umowy)

Gmina Dzierzążnia (4 umowy)

Gmina Miasto Raciąż (1 umowa)

Gmina Naruszewo (3 umowy)

Gmina Nowe Miasto (2 umowy)

Gmina Płońsk (1 umowa)

Gmina Raciąż (2 umowy)

Gmina Sochocin (2 umowy)

Gmina Załuski (1 umowa)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, 
miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne 
miejsca wypoczynku

Zbiorniki, cieki wodne jako miejsca 
rekreacji

Odnowione elewacje i dachy 
w budynkach architektury sakralnej

Obiekty przeznaczone na promocję 
lokalnych produktów 

Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Wawrzyńca

Odnowienie elewacji zewnętrznej i dachu 
zabytkowego kościoła pw. św. Zygmunta 

wraz z dzwonnicą w miejscowości  Żukowo

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 144 446     115 557    

Parafia rzymskokatolicka 
pw. Świętej Trójcy 

w Krajkowie

Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego 
poprzez remont kościoła parafialnego 

w Krajkowie

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 312 147     201 400    

 6 127 203     3 525 114    

7

4

33

5

1 1
3 1świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty małej architektury

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Urządzone tereny zielone,
parki i inne miejsca
wypoczynku

461 512

423 040

356 021

203 608

494 942
229 250

411 353

379 812

251 850

313 726Gmina Baboszewo (2 umowy)

Gmina Czerwińsk nad Wisłą (2
umowy)

Gmina Dzierzążnia (4 umowy)

Gmina Miasto Raciąż (1 umowa)

Gmina Naruszewo (3 umowy)

Gmina Nowe Miasto (2 umowy)

Gmina Płońsk (1 umowa)
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie płońskim z podziałem na poszczególne działania

Działnie 125       0 zł 
Działanie 321   21 161 432 zł
Działanie 313, 322, 323    6 984 881 zł  
Działanie Leader Małe Projekty   1 022 967 zł  
Działanie Leader Odnowa Wsi   3 525 114 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 płońskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 392 zł 
Wodociągi - 2,2 km, Kanalizacje zagrodowe - 1240, Świetlice i domy kultury - 8
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 8, Centra wsi - 5, Ścieżki rowerowe - 3,3 km
Tereny zielone, miejsca wypoczynku - 3, Remont obiektów sakralnych - 3, Mała architektura - 2, 
Zabytki używane na cele publiczne - 1, Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 2, Organizacja 
szkoleń - 1, Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 18, Zagospodarowanie prze-
strzeni publicznej - 4, Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 6
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 2, Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 5
Punkty informacji turystycznej - 6, Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 6
Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 3, Promocja lokalnego dziedzictwa kultu-
rowego i historycznego - 1, Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 3
Budowa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 3
Wykorzystanie energii odnawialnej - 1

Najwięcej projektów zrealizowano w celu polepszenia jakości życia oraz skanalizowania go-
spodarstw wiejskich.
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