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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. pruszkowski

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:
26

Wartość projektów:
24,49 mln zł

Wartość dofinansowania: 
9,18 mln zł

Słowo o powiecie 
Pod względem powierzchni, która wynosi 246 km2 powiat 
pruszkowski jest najmniejszy w województwie mazowieckim. 
Na terenie gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, 
Pruszków i Raszyn mieszka 157 tys. ludzi. Przez teren powiatu 
prowadzą dwie ważne trasy krajowe: katowicka i krakowska. 
O wysokiej aktywności gospodarczej, związanej m.in. z bli-
skością Warszawy, co stanowi najważniejszą mocną stroną 
powiatu, świadczy obecność licznych firm przemysłowych, bu-
dowlanych i handlowych. Nieco ponad 60% ogólnej powierzch-
ni gruntów zajmują użytki rolne. Gminy typowo rolnicze to: 
Brwinów, Nadarzyn i Raszyn. Osobliwością przyrodniczą w po-
wiecie są rezerwaty: ornitologiczny „Stawy Raszyńskie” i leśny 
„Młochowski Grąd”.

W tym działaniu na terenie powiatu pruszkowskiego nie zrealizowano żadnego projektu.

Dwie gminy: Michałowice (2) i Nadarzyn były beneficjentami w działaniu 321.

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Michałowice

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Kasztanowej 
w Michałowicach Wsi 644 412 396 155 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Michałowice

Kompleksowe rozwiązanie problemów gospodarki 
ściekowej w gminie Michałowice poprzez budowę 

kanalizacji w m. Granica, Nowa Wieś i Opacz Kolonia
3 739 813 2 162 769 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Nadarzyn

Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków 
typu Ecolo-Cheif o przepustowości Qśr. d 350 m3/d 
oraz  kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Wolica 

w gminie Nadarzyn - przedsięwzięciem długo 
i niecierpliwie oczekiwanym przez mieszkańców

13 582 807 4 000 000 gospodarka 
wodno-ściekowa

 17 967 033     6 558 924    

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.

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 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

6 7

Umowy podpisane w ramach działania 321

Liczba wybudowanych sieci 
wodociagowych (km) Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków (szt.)

12,2 1

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 2 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

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

Gmina Michałowice (2 umowy)

Gmina Nadarzyn (1 umowa)
2558 924    

4000 000    
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Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Brwinów Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych 
w ramach programu „Moje boisko - Orlik 2012” 450 000

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina 
Nadarzyn

Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko Orlik 2012” 
 w Młochowie 500 000

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

950 000

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. 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

To działanie zaowocowało dwiema umowami, które podpisały gminy Brwinów i Nadarzyn.

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

Wybudowano trzy boiska sportowe, ktorych koszt całkowity wyniósł około 2,8 mln zł.

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

Gmina Brwinów (1 umowa)

Gmina Nadarzyn (1 umowa)

Obiekty sportowe, place zabaw, 
miejsca rekreacji 

450 000

500 000

8 9

Plonem  omawianego działania była realizacja 22 umów (OW 5; MP 17), a wartość dofinansowa-
nia  stanowiła kwota 1,57 mln zł.

W powiecie pruszkowskim funkcjonują dwie Lokalne Grupy Działania:
- LGD „Zielone Sąsiedztwo” z siedzibą w Podkowie Leśnej, której członkiem  jest gmina Brwinów; 
- LGD „Ziemia Chełmońskiego”, którą współtworzy gmina Nadarzyn; biuro Grupy mieści się 
w Żabiej Woli.

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.

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

LEADER

3
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LGD „Ziemia Chełmońskiego” bierze udział w realizacji trzech projektów międzyregionalnych z za-
kresu kultywowania tradycji kulinarnych i rzemiosła artystycznego. „Zielone Sąsiedztwo”  współ-
uczestniczy w jednym z tych projektów. Limity w tym działaniu wynoszą 260 tys. zł. dla LGD „Zie-
mia Chełmońskiego”, LGD „Zielone Sąsiedztwo”  miało do dyspozycji  75 tys. zł.

Budżet LGD „Zielone Sąsiedztwo” w zakresie tego działania wyniósł 729 tys. zł, a LGD „Ziemia 
Chełmońskiego” 2,51 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.

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.

Działanie 431

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Grupa obejmuje gminę Brwinów oraz Podkowę Leśną (pow. grodziski)  zamieszkane  łącznie  
przez około 26 tys. ludzi. Tereny te ze względu na obecność obszarów chronionych pełnią ważną 
rolę w przyrodniczym ekosystemie województwa (miasta-ogrody). W związku z tym w działalno-
ści gospodarczej na terenie obu gmin dominują handel  i usługi. Wśród mocnych stron obszaru 
zidentyfikowano m.in.: wiedzę i umiejętności mieszkańców, wysoki potencjał artystyczno-kultu-
ralny, dużą liczbę organizacji samorządowych, bazę kulturalną. Lokalna Strategia Rozwoju  LGD  
zawiera 4 cele ogólne i 7 celów szczegółowych, m.in.: *podnoszenie  świadomości ekologicznej 
mieszkańców; *rozwój nowoczesnej edukacji; *poprawę stanu infrastruktury turystycznej; *roz-
wój mikroprzedsiębiorczości.

LGD „Ziemia Chełmońskiego”
Jedenaście gmin utworzyło LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Jedna z nich - Nadarzyn  znajduje się 
w powiecie pruszkowskim, cztery  w powiecie  grodziskim: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jak-
torów i Żabia Wola;  dwie: Mszczonów i Radziejowice  w powiecie żyrardowskim; Nowa Sucha, 
Rybno, Sochaczew i Teresin są na terenie powiatu sochaczewskiego. Łączy je wspólna historia 
i kultura zachodniego Mazowsza. Obszar funkcjonowania Grupy wynosi 972 km2 i zamieszkały 
jest przez 86 tys. ludzi. Tereny te niegdyś typowo rolnicze przekształcają się w kierunku bardziej 
zróżnicowanym funkcjonalnie: rozwija się pozarolnicza działalność gospodarcza, przetwórstwo 
i usługi, w tym związane z rekreacją i wypoczynkiem. Lokalna Strategia Rozwoju LGD ma dwa 
cele ogólne: * rozwój kapitału społecznego; * zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, realizowane przez osiąganie celów szczegółowych.  

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 
„Ziemia 

Chełmońskiego”

10 077 268 566 499 1 279 601 6 050 000 2 181 168 260 619 2 519 317 1 928 581 590 736

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
„Zielone 

Sąsiedztwo”

2 918 560 0 332 406 1 489 581 1 096 574 75 480 729 640 558 552 171 088

10 11

Siedziba beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Brwinów

Rozbudowa Portalu Internetowego 
Otrębusy.pl o subwitrynę Muzeum Sztuki 

Ludowej prof. Mariana Pokropka 
w Otrębusach 

15.3.1 12 294 9 835

Brwinów Otwarte muzea 15.3.1 21 722 17 377

Brwinów Promocja turystyki indywidualnej i grupowej 15.4.2 24 995 19 996

Brwinów Warsztaty artystyczno-naukowe 
„U Smoka Pompona" w Otrębusach 15.1.1 13 192 10 554

Brwinów Tenis 10. Każde dziecko gra w tenisa 15.2.1 21 358 17 087

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty
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Promowanie, zachowanie cennego dziedzictwa
krajobrazowego i przyrodniczego, w tym obszarów

Natura 2000

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym
LSR

Brwinów Promocja turystki konnej - boksy letnie 
dla gości z innych stajni 15.3.2 24 926 19 941

Brwinów Ulepmy Podkowę Leśną 15.1.2 17 299 13 839

Brwinów
Budowa placu zabaw dla dzieci 
połączona z powstaniem tablicy 

przyrodniczo-informacyjnej w Otrębusach
15.3.2 17 437 13 950

Brwinów Bizancjum na desce pisane - warsztaty pisania 
ikon I stopnia 15.1.2 22 185 17 748

Brwinów Poznaj Brwinów 15.3.2 17 292 13 834

Brwinów Stworzenie i druk książki/przewodnika 
po Otrębusach 15.3.1 24 989 19 992

Brwinów Podróże do Brwinowa 15.5.5 25 100 20 080

Brwinów Artwilk galeria autorska 15.5.1 49 861 39 889

Michałowice

Szkolenie techniczne elektroenergetyczne Gr1 
eksploatacyjne przygotowujące do egzaminu 

przed Komisją Kwalifikacyjną S.E.P. podnoszące 
kwalifikacje zawodowe mieszkańców z terenu 

LGD Ziemia Chełmońskiego

15.1.2 20 351 16 281

Nadarzyn

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
poprzez utworzenie miejsca 
rekreacyjno-edukacyjnego 

przy Szkole Podstawowej w Ruścu

15.1.4 22 560 18 048

Nadarzyn
Wzbogacenie oferty kulturalno-społecznej 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury poprzez 

doposażenie sali widowiskowej
15.2.3 12 110 9 688

Nadarzyn

Promocja lokalnego dziedzictwa historycznego 
i kulturalnego poprzez wydanie książki 

i przygotowanie wystawy „Historia Nadarzyna 
od początku istnienia do współczesności”

15.5.5 40 550 32 440

 388 221     310 577    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty – zakres operacji

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

Gmina Brwinów (13 umów)

Gmina Michałowice (1 umowa)

Gmina Nadarzyn (3 umowy)

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

234 120    

16 281    

60 176    

12 13

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.
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Umowy podpisane w ramach Odnowa Wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Brwinów Projekt i budowa Wiejskiego Klubu Kultury 
(świetlicy) w m. Owczarnia

infrastruktura 
publiczna 520 255 332 945

Gmina Brwinów

Budowa boiska rekreacyjnego do gier 
zespołowych w Parzniewie wraz 

z ogrodzeniem i zagospodarowaniem 
terenu

zaspakajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

198 468 100 000

Gmina Brwinów

Rewitalizacja budynku użyteczności 
publicznej „Dwór Toeplitza” w Otrębusach, 

ul. Wiejska 1, dz. ew. nr 247/62 wraz 
z zagospodarowaniem terenu przed 

budynkiem

infrastruktura 
publiczna 800 249 237 810

Gmina Brwinów Przebudowa ul. Przejazdowej w zakresie 
wykonania chodnika w Otrębusach

infrastruktura 
publiczna 143 996 92 824

Gmina Nadarzyn
Budowa hali widowiskowo-sportowej 
w Nadarzynie dla społeczności gminy 

Nadarzyn

zaspakajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

999 900 500 000

2 662 868 1 263 579

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

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 2 projekty)

Gmina Brwinów 
(4 umowy)

Gmina Nadarzyn 
(1 umowa)

Świetlice
i domy kultury

Obiekty sportowe,
place zabaw,
miejsca rekreacji 

14 15

11

763 579    

500 000    
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie pruszkowskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125 0 zł 
Działanie 321 6 558 924 zł
Działanie 313, 322, 323 950 000 zł 
Działanie Leader Małe Projekty 310 577 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi 1 263 579 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 pruszkowskim. A oto co zostało zrobione: 

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 58 zł
Wybudowane sieci wodociagowe -  12,2 km
Wybudowanych oczyszczalnie ścieków - 1
Obiekty sportowe, place zabaw - 2 
Udostępnienie urządzeń, sprzętu - 1
Organizowanie szkoleń - 3
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 1 
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 1 
Remont, wyposażenie świetlic - 1 
Punkty informacji turystycznej - 3 
Obiekty małej architektury turystycznej - 3 
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - 2
Renowacja obiektów zabytkowych - 1

Inwestowanie w gospodarkę wodno-ściekową oraz kulturę i turystykę było priorytetem 
w powiecie pruszkowskim.
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