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Szanowni Państwo,

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

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

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

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

 Z wyrazami szacunku 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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Wartość otrzymanej pomocy EFRROW w podziale na powiaty

0-15 mln zł

15-30 mln zł

30-45 mln zł

pow. 45 mln zł

Wykorzystanie środków EFRROW w mln zł

pow. przasnyski

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:
99

Wartość projektów:
65,45 mln zł

Wartość dofinansowania: 
33,97 mln zł

Słowo o powiecie 
Na terenie powiatu przasnyskiego utworzonego przez gminy: 
Chorzele, Czernice Borowe, Jednorożec, Krasne, Krzynowło-
gę Małą i Przasnysz mieszka 53 tys. ludzi.  Jego powierzchnia 
wynosi 121 km2. Rolniczą przestrzeń produkcyjną powiatu  
charakteryzuje znaczne zróżnicowanie intensywności pro-
dukcji. Wschodnia część ma  gleby średnie i słabe, natomiast 
zachodnia to obszary o wysokich wskaźnikach bonitacji 
i znacznej przydatności rolniczej. Brak rozwiniętego przemysłu 
oraz atrakcyjność przyrodnicza tych terenów mogą stanowić 
podstawę do rozwoju turystyki. Atrakcją są spływy kajakowe 
Omulwią. Równie ciekawą propozycją jest zwiedzanie powiatu 
zabytkową kolejką wąskotorową lub „wczasy w siodle” w gmi-
nach  Krzynowłoga Mała i Krasne, a także wypoczynek pod gru-
szą w gospodarstwach agroturystycznych.

Umowy podpisane w ramach działania 125

Umowy podpisane w ramach działania 321

Obejmuje ono m.in. scalanie gruntów rolnych, urządzenie dróg dojazdowych, gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wody w celu poprawy jakości gleb, a także zwiększenie 
retencji mającej podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców przed powodziami. 
W związku z tym realizowana jest melioracja, sieć drenarska, buduje się lub naprawia wały 
przeciwpowodziowe, regulacji poddawane są rzeki. Na wszystkie projekty w tym działaniu 
Mazowsze otrzymało 46,3 mln euro.
W ramach działania 125 na terenie powiatu realizowane są dwa projekty.

Jest ono związane z rozwijaniem infrastruktury technicznej, zapewniającej dostęp do pod-
stawowych usług dla ludności i gospodarki. Pomoc z pieniędzy unijnych udzielana jest na 
realizację projektów w dziedzinie gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia systemu zbioru, 
segregacji i wywozu odpadów komunalnych, wytwarzania lub dystrybucji energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawialnych, oraz budowania infrastruktury szerokopasmowego Internetu. 
Limit pomocy finansowej w tym działaniu dla regionu wynosi 164,1 mln euro. Projekty do-
tyczą m.in. budowy wodociągów i kanalizacji, oczyszczalni ścieków (w tym zagrodowych), 
stacji uzdatniania wody, targowisk.

Wszystkie gminy w powiecie przasnyskim były aktywne w działaniu 321 podpisując  stosowne 
umowy: Chorzele (3), Czernice Borowe (2), Jednorożec (4), Krasne, Krzynowłoga Mała (2), Prza-
snysz (2). 

Rowy (km) Sieć drenarska (km)

4,3 472

Zakończono realizację obu projektów, których efekty przedstawia tabela poniżej.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych „ 
Jastrzębiec zad.1, gm. Czernice Borowe, 

pow. przasnyski”
Szczegółowe  4 096 182     2 425 590    Czernice 

Borowe

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
- Drenowanie, zad. Węgrzynowo IV etap 2 gm. Karniewo, 

pow. makowski i gm. Krasne, pow. przasnyski
Szczegółowe 3 508 920 2 131 670 Krasne

 7 605 102     4 557 260   

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Chorzele

Budowa kanalizacji sanitarnej z pompowniami 
i kanałem tłocznym oraz przyłączy kanalizacyjnych 

w ulicy Grunwaldzkiej, Brzozowej, Zarębskiej 
i Młynarskiej wraz z modernizacją stacji uzdatniania 

wody w Chorzelach.

 4 943 621     2 883 815    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Chorzele Przebudowa targowiska miejskiego w Chorzelach  1 706 445     975 609    

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Chorzele

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Chorzele  2 971 967     1 116 185    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Czernice 
Borowe

Budowa kanalizacji sanitarnej i przydomowych 
oczyszczalni ścieków w gminie Czernice Borowe  7 400 256     2 901 422    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Czernice 
Borowe

Budowa  zespołowych biologicznych oczyszczalni 
ścieków, sieci wodociągowej rozdzielczej oraz 

przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy 
Czernice Borowe

 1 914 048     1 015 818    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Jednorożec

Zakup pojazdu do transportu odpadów komunalnych 
- śmieciarki na potrzeby usług komunalnych 

świadczonych przez Gminę Jednorożec
 512 400     189 900    

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych

Gmina 
Jednorożec

Poprawa jakości usług komunalnych świadczonych 
przez gminę Jednorożec  4 075 722     2 288 674    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Jednorożec

Rozwój lokalnej przedsiębiorczości poprzez rozbudowę 
i remont targowiska stałego przy ulicy Polnej 

w miejscowości Jednorożec
 1 339 504     800 522    

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

6 7
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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. 

W omawianym działaniu umowy podpisały gminy: Chorzele (4), Czernice Borowe (5), Jednorożec (2), 
Krzynowłoga Mała, Przasnysz (3), a także GZKiS w Jednorożcu, GBP w: Przasnyszu, Jedno-
rożcu i Czernicach Borowem; Stow. Rozwoju Ziemi Czernickiej (gm. Czernice Borowe), OSP 
w Zarębach (gm. Chorzele).

Umowy podpisane w ramach działania 321 cd.

Podział projektów
pod względem zakresu inwestycji

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

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Gmina 
Jednorożec

Zwiększenie dostępności podstawowych usług 
świadczonych przez gminę Jednorożec poprzez 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociagowej 

w miejscowości Jednorożec oraz budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy 

Jednorożec

 3 324 702     1 697 244    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Krasne

Poprawa gospodarki wodno - ściekowej poprzez 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 

Krasne oraz modernizację Stacji Uzdatniania Wody 
w Mosakach-Stara Wieś

 1 712 361     1 044 121    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Krzynowłoga 

Mała

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie 
Krzynowłoga Mała wraz z zakupem ciągnika i wozu 

asenizacyjnego
 3 308 634     2 024 784    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Krzynowłoga 

Mała

Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Romany-Sebory  304 880     184 338    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Przasnysz

Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrankowo, Bogate, 
Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - etap III 
wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011

 5 492 102     3 051 929    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Przasnysz

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie 
gminy Przasnysz  1 089 157     664 120    gospodarka 

wodno-ściekowa

 40 095 800     20 838 481    

Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Chorzele Utwardzenie placu parkingowego i urządzenie terenów zielonych przy 
szkole podstawowej i gimnazjum w Chorzelach 175 037 infrastruktura 

publiczna

Gmina Chorzele Zagospodarowanie przestrzeni piblicznej 
poprzez remont parkingów w Chorzelach i Zarębach 202 831 infrastruktura 

publiczna

Gmina Chorzele Poprawa wizerunku centrum Chorzel poprzez remont Placu Kościuszki 122 094 infrastruktura 
publiczna

Gmina Chorzele Remont pomieszczeń M-GBP w Chorzelach, filii bibliotecznych 
w Krukowie i Zarębach wraz z zakupem wyposażenia 238 220 infrastruktura 

publiczna

Gmina Czernice 
Borowe

Rozbudowa i adaptacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej 
we wsi Węgra oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby 

kulturalno-sportowe
290 914 infrastruktura 

publiczna

Gmina Czernice 
Borowe

Adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej we wsi Borkowo Falenta 
oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby kulturalno-sportowe 374 475 infrastruktura 

publiczna
Gmina Czernice 

Borowe
Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej we wsi Szczepanki 

oraz zagospodarowanie terenu 260 880 infrastruktura 
publiczna

Gmina Czernice 
Borowe

Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej 
we wsi Jastrzębiec oraz zagospodarowanie terenu na potrzeby 

rekreacyjno-sportowe
222 775 infrastruktura 

publiczna

Gmina Czernice 
Borowe Zagospodarowanie przestrzeni publicznej we wsi Czernice Borowe 319 190 infrastruktura 

publiczna
Gmina 

Jednorożec Zagospodarowanie centrum Jednorożca 370 223 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Jednorożec

Zagospodarowanie centrum miejscowości Lipa dla rozwoju kultury, 
sportu i turystyki 500 000 infrastruktura 

publiczna
Gmina 

Krzynowłoga 
Mała

Kształtowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Krzynowłoga Mała 290 581 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Przasnysz

Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości 
Karwacz. Projekt polegać będzie na zagospodarowaniu terenu 

przyzalewie, przebudowie chodników, budowie ścieżek pieszo-jezdno- 
-rowerowych oraz placów zabaw w miejscowości Karwacz

257 377 infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Przasnysz

Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce 
poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki 500 000 infrastruktura 

publiczna
Gmina 

Przasnysz
Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę 

wiejską 290 168 infrastruktura 
publiczna

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

w Czernicach 
Borowych

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz rozbudowa i adaptacja 
budynku na cele kulturalno-edukacyjne i rekreacyjne w miejscowości 

Pawłowo Kościelne
288 750 infrastruktura 

publiczna

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 7 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Budowa, 
przebudowa, 
remont lub 
wyposażenie 
targowiska 
stałego

Tworzenie 
systemu zbioru, 
segregacji, 
wywozu odpadów 
komunalnych

Gmina Chorzele 
(3 umowy)

Gmina Czernice Borowe 
(2 umowy)

Gmina Jednorożec 
(4  umowy)

Gmina Krasne 
(1 umowa)

Gmina Krzynowłoga 
Mała (2 umowy)

Gmina Przasnysz 
(2 umowy)

8 9

79%

14%

7%

gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy, remontu lub
wyposażenia targowiska stałego

tworzenia systemu zbioru, segregacji,
wywozu odpadów komunalnych

4 975 609

3 917 240

4 976 340

1 044 121

2 209 122

3 716 049

Gmina Chorzele (3 umowy)

Gmina Czernice Borowe (2 umowy)

Gmina Jednorożec (4  umowy)

Gmina Krasne (1 umowa)

Gmina Krzynowłoga Mała (2 umowy)

Gmina Przasnysz (2 umowy)

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

zagrodowych (szt.) Odpady zbierane w tonach
Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 

sieciowych (km)

2,8 47,8 544 298
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Opracowany przez LGD plan pracy w postaci Lokalnej Strategii Rozwoju ma na celu m.in. 
poprawę jakości życia, tworzenie pozarolniczych miejsc pracy, aktywizowanie mieszkań-
ców, promocję twórczości kulturalnej. W ramach realizacji LSR Lokalne Grupy Działania 
wybierają projekty, które następnie trafiają do samorządów wojewódzkich (tzw. Małe Pro-
jekty oraz Odnowa i rozwój wsi). Wśród podpisanych na Mazowszu 1805 umów w kategorii 
„Małe Projekty” najwięcej (831) zawarły samorządy terytorialne. Najczęściej finansowane 
były szkolenia, imprezy kulturalne, zagospodarowanie przestrzeni publicznej, turystyka 
i rekreacja. W województwie mazowieckim limit pomocy na „Małe Projekty” wynosi 
62,46 mln zł; w kategorii „Odnowa i Rozwój Wsi” zawarto w tym czasie 538 umów najczę-
ściej na projekty dotyczące infrastruktury publicznej, turystyki, sportu i rekreacji. W tym 
działaniu jest do rozdysponowania w regionie 139,2 mln zł.

Pozwala ono na podejmowanie wspólnych przedsięwzięć we współpracy międzyregional-
nej lub międzynarodowej. Na Mazowszu w sumie realizowanych jest 29 projektów na kwo-
tę około 3,3 mln zł, z dofinansowaniem unijnym wynoszącym 2,7 mln zł. Limit na działanie 
421 w regionie ogółem to 6,04 mln zł.
LGD „Ciuchcia Krasińskich” bierze udział w dwóch projektach współpracy z zakresu aktywizo-
wania i integracji mieszkańców. Jej limit na działanie 421 wynosił 267 tys. zł.

W działaniu 413 podpisanych zostało w powiecie 65 umów (OW 6; MP 59), a kwota dofinansowa-
nia  wyniosła 2,82 mln zł.

To podejście jest skuteczną metodą wspierania procesów rozwojowych na wsi, opartą na 
aktywności mieszkańców, którzy decydują co i jak chcą zrobić dla społeczności, w której 
żyją. LGD tworzą równoprawni partnerzy publiczni, prywatni i społeczni. W tej chwili na Ma-
zowszu jest 35 LGD (plus dwie LGD mające siedzibę poza województwem, ale obejmujące 
również mazowieckie gminy), które mają do dyspozycji 337 mln zł. Największą LGD współ-
tworzy 140 tys. mieszkańców w 23 gminach (przeciętnie LGD to ok. 7 gmin).
Na terenie powiatu przasnyskiego funkcjonuje Fundacja Partnerska Grupa Lokalnego Działa-
nia „Ciuchcia Krasińskich”, do której należą wszystkie gminy powiatu. Biuro Fundacji mieści się 
w Rostkowie (gm. Czernice Borowe).

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323 cd.

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

Działanie 413

Działanie 421

LEADER
Gminna 

Biblioteka 
Publiczna 

w Jednorożcu

Zagospodarowanie centrum Małowidza dla rozwoju kultury, 
sportu i turystyki 432 245 infrastruktura 

publiczna

Gminna 
Biblioteka 
Publiczna 

w Przasnyszu

Remont remizy na potrzeby Domu kultury szansą rozwoju 
miejscowości Bogate 493 115 infrastruktura 

publiczna

Gminny Zespół 
Kultury i Sportu 
w Jednorożcu

Zagospodarowanie centrum Ulatowo-Pogorzeli dla rozwoju kultury, 
sportu, turystyki 233 350 infrastruktura 

publiczna

Ochotnicza 
Straż Pożarna 
w Zarębach

Utworzenie w remizie OSP centrum kulturalnego i rekreacyjnego Zaręb 118 539 infrastruktura 
publiczna

Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi 

Czernickiej

Remont budynku świetlicy wiejskiej wraz z jej dociepleniem 
i wyposażeniem we wsi Chojnowo 288 208 infrastruktura 

publiczna

 6 268 972    

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

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.
Budżet LGD „Ciuchcia Krasińskich” przeznaczony na to działanie wynosił ogółem 2,59 mln zł.

Działanie 431Obiekty małej architektury

Centra wsi

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Inne

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Gmina Chorzele (5 umów)

Gmina Czernice Borowe (7 umów) 

Gmina Jednorożec (4 umowy)

Gmina Krzynowłoga Mała (1 umowa)

Gmina Przasnysz (4 umowy)

10 11

856 721

2 045 192

1 535 818

290 581

1 540 660Gmina Chorzele (5 umów)

Gmina Czernice Borowe (7
umów)

Gmina Jednorożec (4 umowy)

Gmina Krzynowłoga Mała (1
umowa)

Gmina Przasnysz (4 umowy)

0,2 km

1

1

2

9

11

19

ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Urządzone tereny zielone, parki i inne
miejsca wypoczynku

inne

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca
rekreacji

świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty małej architektury

Fundacja Partnerska LGD „Ciuchcia Krasińskich”
„Ciuchcię Krasińskich” współtworzą gminy z powiatów ciechanowskiego, makowskiego, mław-
skiego i przasnyskiego: Chorzele, Ciechanów, Czernice Borowe, Dzierzgowo, Gołymin Ośrodek, 
Grudusk, Karniewo, Krasne, Krzynowłoga Mała, Ojrzeń, Opinogóra Górna, Przasnysz, Regimin, 
Sońsk, Stupsk, Szydłowo i Wieczfnia Kościelna, w sumie 17 gmin o łącznej powierzchni blisko 
2,5 tys. km2, zamieszkanych przez około 89 tys. ludzi. Obecnie Grupa postrzegana jest jako 
„lokalna agencja rozwoju”, która wdrażając opracowaną dla wszystkich gmin Lokalną Strate-
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Związek Stowarzyszeń  LGD „Kurpsie Razem”
Związek działa na terenie siedmiu gmin kurpiowskich w północnej części powiatu ostrołęckiego 
oraz w gminie Jednorożec w powiecie przasnyskim. Powierzchnia obszaru objętego Lokalną 
Strategią Rozwoju wynosi 1649 km2 i zamieszkana jest przez około 64 tys. osób. Teren LGD ma 
charakter wybitnie rolniczy, jest wyjątkowo atrakcyjny  i ciekawy pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym. Występuje tu duża troska o własną tożsamość i wola kultywowania regio-
nalnych tradycji. Szczegółowe cele zapisane w LSR mówią m.in. o: *zróżnicowaniu gospodarki; 
*rozwoju przedsiębiorczości w tym samozatrudnienia; *poprawie dostępu do obiektów pełnią-
cych funkcje publiczne; *wzroście atrakcyjności turystycznej i promocji produktów lokalnych.

Budżet Lokalnej Grupy 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

Fundacja 
Partnerska 

LGD „Ciuchcia 
Krasińskich”

10 362 512 1 336 131 1 046 841 3 930 597 4 048 943 267 996 2 590 628 1 586 536 1 004 092

Związek 
Stowarzyszeń 

„Kurpsie 
Razem”

7 477 708 1 043 634 866 062 4 469 882 1 098 131 193 389 1 869 427 1 431 079 438 348

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Chorzele Z góry przez Kurpie na Mazury - festyn folklorystyczny 
dla mieszkańców gminy Chorzele 15.2.2  15 905     12 724    

Chorzele Remont świetlicy wiejskiej w Rzodkiewnicy 15.2.3  24 884     19 907    

Chorzele Stworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku
w miejscowości Stara Wieś 15.1.4  23 894     19 115    

Chorzele Utworzenie miejsca do rekreacji i wypoczynku 
dla mieszkańców wsi Rycice 15.1.4  24 389     19 511    

Chorzele Remont świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi 15.2.3  24 888     19 910    
Chorzele Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Duczyminie 15.2.3  6 708     5 366    
Czernice 
Borowe Biblioteka Publiczna centrum aktywności społecznej 15.1.1  8 306     6 645    

Czernice 
Borowe Stanisław Chełchowski Pionier z Mazowsza 15.2.2  6 720     5 376    

Czernice 
Borowe

Rewitalizacja terenu wokół kościoła w miejscowości 
Rostkowo 15.6.1  24 999     19 999    

Czernice 
Borowe

Zagospodarowanie terenu na cele rekreacji i integracji 
wsi Pawłówko 15.4.2  21 241     16 993    

Czernice 
Borowe

Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Węgrze 
do całorocznej działalności kulturalno-sportowej 15.6.4  24 990     19 992    

Czernice 
Borowe

Przystosowanie budynku świetlicy wiejskiej w Obrębcu do 
całorocznej działalności kulturalno-sportowej 

i edukacyjnej
15.6.4  19 297     15 438    

Czernice 
Borowe Rajd Rowerowy szlakiem Mazowsza 15.2.2  4 956     3 965    

Czernice 
Borowe

Przystosowanie remizy Osp na Świetlicę Integracji 
Społecznej w Pawłowie Kościelnym 15.6.4  20 300     16 240    

Czernice 
Borowe

Nasza mała ojczyzna - remont i adaptacja świetlicy 
wiejskiej we wsi Olszewice na cele kulturalno-edukacyjne 15.6.4  20 719     16 575    

Czernice 
Borowe

Razem lepiej - remont świetlicy wiejskiej wraz z jej 
wyposażeniem na cele edukacyjno-kulturowe 15.6.4  15 761     12 609    

Czernice 
Borowe Perełki Romantyzmu: Opinogóra i Krasne 15.1.1  3 945     3 156    

Czernice 
Borowe

Przez żołądek do serca mieszkańców i pielgrzymów 
- doposażenie świetlicy wiejskiej w Rostkowie 15.6.4  6 136     4 908    

Czernice 
Borowe

Dostosowanie świetlicy wiejskiej w m. Zygmuntowo 
do potrzeb integracji społecznej 15.6.4  23 750     19 000    

Czernice 
Borowe Świetlica w Kuskowie -wizytówka aktywnych mieszkańców 15.2.3  17 120     13 696    

Czernice 
Borowe Aktywna wieś - świetlica w Węgrze centrum integracji 15.2.3  19 880     15 904    

Czernice 
Borowe

Sport to zdrowie - cykl imprez sportowo-rekreacyjnych 
dla mieszkańców gminy Czernice Borowe 15.2.1  20 398     16 318    

Czernice 
Borowe

Nasza mała ojczyzna - cykl imprez promujących walory 
kulturalno-historyczne gminy Czernice Borowe 15.1.3  8 871     7 097    

Czernice 
Borowe

Nasza świetlica - remont świetlicy wiejskiej we wsi 
Chrostowo Wielkie na potrzeby sołectwa 15.2.3  21 642     17 313    

Czernice 
Borowe

Aktywne jest życie staruszka - aktywizacja i integracja 
osób starszych 15.2.1  10 166     8 133    

Czernice 
Borowe

Nasza mała ojczyzna - cykl imprez promujących 
dziedzictwo historyczno-kulturowe gminy Czernice 

Borowe
15.1.3  19 038     15 231    

Czernice 
Borowe

Bezpieczne boisko - Obrębiec miejscem przyjaznym dla 
wszystkich 15.3.2  9 125     7 300    

Czernice 
Borowe Wspólne pasje drogą do integracji społecznej 15.1.2  14 809     11 847    

Czernice 
Borowe

„Żeby w gminie wszystko grało - promocja lokalnej 
twórczości oraz integracja mieszkańców 

gminy Czernice Borowe”
15.1.2  20 155     16 124    

Czernice 
Borowe

Aktywni poprzez sport i rekreację - mini igrzyska 
sportowe "Obrębiec 2013" 15.2.1  25 000     20 000    

Czernice 
Borowe Świetlica wiejska w Rostkowie czynna przez cały rok 15.2.3  23 791     19 033    

Czernice 
Borowe

,,Zastosowanie odnawialnych źródeł energii 
w przedsiębiorstwie” 15.7  20 000     16 000    

Czernice 
Borowe

Piknik integracyjno-rekreacyjny dla mieszkańców Gminy 
Czernice Borowe 15.1.3  8 720     6 976    

Czernice 
Borowe

Sala Doświadczeń Świata – miejscem spotkań i integracji 
dzieci i młodzieży niepełnosprawnych 15.2.3  24 811     19 849    

Jednorożec

Aktywizacja i podnoszenie świadomości społeczności 
lokalnej gminy Jednorożec poprzez realizację 

warsztatów edukacyjno-integracyjnych 
w okresie od maja do sierpnia 2013 r.

15.1.2  4 433     3 546    

Jednorożec
Festyn rodzinny „Jednorożec - bramą Kurpiowszczyzny” 

sposobem promocji gminy i lokalnej twórczości oraz 
aktywizacji mieszkańców.

15.2.1  19 021     15 217    

Jednorożec
Festyn rodzinny „Jednorożec - bramą Kurpiowszczyzny 2” 

sposobem na kontynuację promocji gminy i lokalnej 
twórczości oraz aktywizacji mieszkańców.

15.1.3  38 052     30 441    

Jednorożec
Wyposażenie punktu informacji turystycznej 

w Jednorożcu celem rozwoju turystyki w gminie i wzrostu 
wiedzy o regionie

15.3.1  19 990     15 992    

12 13

gię Rozwoju przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców, buduje poczucie wspólnoty 
i wzmacnia regionalną tożsamość, a także  stymuluje powstawanie miejsc pracy.
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Jednorożec
Wydanie płyty lokalnego zespołu folklorystycznego 
„Kalina” sposobem promocji lokalnego dziedzictwa 

kulturowego oraz Kurpiowszczyzny
15.5.5  14 603     11 682    

Krasne Rozwój Świetlicy wiejskiej w Strażnicy ochotniczej straży 
Pożarnej w Zielonej 15.6.4  23 668     18 934    

Krasne Promocja Panoramy Północnego Mazowsza 15.1.3  23 471     18 776    
Krasne Szlakiem kolejki wąskotorowej 15.3.2  23 982     19 186    
Krasne Aktywni Razem - Żywa Świetlica Wiejska w Krasnem 15.2.3  20 759     16 607    

Krzynowłoga 
Mała

Chrzciny Gminy… - uroczystość nadania herbu, flagi 
i pieczęci gminie Krzynowłoga Mała 15.2.2  16 149     12 920    

Krzynowłoga 
Mała

Kryniczna Ofensywa Kulturalna /KOK/ - promocja 
dorobku kulturalnego gminy poprzez organizację cyklu 

imprez kulturalnych w 2011 roku
15.1.3  23 864     19 091    

Krzynowłoga 
Mała

Wyposażenie gastronomiczne do Świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kaki-Mroczki 15.2.3  13 071     10 457    

Krzynowłoga 
Mała

Bezpiecznie popołudnia - rozwijanie turystyki i rekreacji 
na obszarze objętym LGD 15.3.2  24 747     19 797    

Krzynowłoga 
Mała

Kryniczna Ofensywa Kulturalna /KOK/ - szukamy naszych 
korzeni 15.1.3  13 078     10 463    

Przasnysz
Zwiększenie atrakcyjności turystyczne miejscowości 

Bogate poprzez eksponowanie dziedzictwa historycznego 
oraz oznakowanie atrakcji turystycznych 

15.4.2  24 999     19 999    

Przasnysz Budowa Ścieszki spacerowej i stworzenie warunków 
do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany 15.4.2  23 168     18 534    

Przasnysz Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz 
wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Bartniki 15.4.2  25 000     20 000    

Przasnysz Rozczytana świetlica jako miejsce aktywizacji społeczności 
lokalnej 15.6.4  24 999     19 999    

Przasnysz Spotkania z historią: Śladami Bitwy Przasnyskiej 15.1.3  24 994     19 996    

Przasnysz Historia bliżej ludzi - utworzenie ekspozycji frontu 
I wojny światowej w Chojnowie 15.5.6  24 882     19 906    

Przasnysz Piknik historyczny w Chojnowie 15.1.3  19 337     15 470    

Przasnysz
Atrakcyjna oferta turystyczna atutem gospodarstwa 

agroturystycznego „Podbór” i obszaru 
LGD „Ciuchcia Krasińskich”

15.3.2  21 248     16 998    

Przasnysz Tradycje kulinarne w gminie Przasnysz 15.5.3  5 484     4 387    
Przasnysz Biblioteka jako centrum inicjatyw lokalnych 15.1.3  4 880     3 904    

Przasnysz Budowa pomników pamięci i chwały „Żołnierzy 
Niepodległości” w setną rocznicę powołania POW 15.5.6  31 333     25 067    

 1 094 528     875 622    

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

Gmina Chorzele (6 umów)

Gmina Czernice Borowe (28 umów)

Gmina Jednorożec (5 umów)

Gmina Krasne (4 umowy)

Gmina Krzynowłoga Mała (5 umów)

Gmina Przasnysz (11 umów)

96 535    

371 718    

76 879    

73 503

72 728

184 260

Gmina Chorzele (6 umów)

Gmina Czernice Borowe (28 umów)

Gmina Jednorożec (5 umów)

Gmina Krasne (4 umowy)

Gmina Krzynowłoga Mała (5 umów)

Gmina Przasnysz (11 umów)

Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

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

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

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

1

4

4

5

10

17
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Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia…

Promowanie, zachowanie cennego
dziedzictwa krajobrazowego i…

Promowanie, zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR

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

Podnoszenie jakości życia społeczności
lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.



Powiat PRZASNYSKI

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Chorzele Stworzenie miejsca do rekreacji 
i wypoczynku w centrum Chorzel

zaspakajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

769 592 300 000

Gmina Jednorożec Zagospodarowanie centrum Jednorożca infrastruktura 
publiczna 767 034 420 000

Gmina Jednorożec Zagospodarowanie miejscowości Połoń dla 
rozwoju kultury, sportu i turystyki

infrastruktura 
publiczna 234 042 139 963

Gmina Przasnysz

Poprawa estetyki miejscowości poprzez 
przebudowę na świetlicę wiejską oraz 

zagospodarowanie terenu-szansą rozwoju 
wsi Mochowo

infrastruktura 
publiczna 977 895 473 388

Gmina Przasnysz

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej 
w miejscowości Obrąb poprzez 

przebudowę remizy na świetlicę wiejską-
zaspokojenie potrzeb społecznych 

i kulturowych

infrastruktura 
publiczna 698 020 273 971

Stowarzyszenie Rozwoju 
Ziemi Czernickiej, Gmina 

Czernice Borowe

Rewitalizacja zabytkowego budynku dworu 
w zespole podworskim w Chojnowie

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

521 536 350 000

 3 968 119     1 957 322    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 2 projekty)

Gmina Chorzele (1 umowa)

Gmina Jednorożec (2 umowy)

Gmina Przasnysz (2 umowy)

Gmina Czernice Borowe 
(1 umowa)

Świetlice 
i domy kultury

Centra wsi

Obiekty 
przeznaczone 
na promocję 
lokalnych 
produktów 

16

300 000

559 963

747 359

350 000

Gmina Chorzele (1 umowa)

Gmina Jednorożec (2 umoway)

Gmina Przasnysz (2 umoway)

Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi
Czernickiej (1 umowa)

1

1

1świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty przeznaczone na
promocję lokalnych
produktów

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie przasnyskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125   2 425 590 zł 
Działanie 321   20 838 481 zł 
Działanie 313, 322, 323   6 268 972 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   875 622 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   1 957 322 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 przasnyskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 640 zł 
Rowy - 470 m; Sieć drenarska - 305 km; Wodociągi - 2,8 km, Sieć kanalizacyjna - 47,8 km
Kanalizacje zagrodowe - 544
Mała architektura - 19; Centra wsi - 11 Świetlice, domy kultury - 9
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 2; Tereny zielone, miejsca wypoczynku - 1
Ścieżki rowerowe - 200 m; Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 4
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 4; Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 9
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 2; Organizacja szkoleń - 3
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 10
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 2; Wprowadzenie na rynek produktów lokal-
nych - 4; Punkty informacji turystycznej - 1; Obiekty małej architektury turystycznej i rekre-
acyjnej - 4; Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1
Urządzanie miejsc pamięci - 2; Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 1
Urządzanie miejsc pamięci - 2; Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - 1

 -   zł

 5000 000 zł
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 20000 000 zł

 25000 000 zł


