
Odrzywół

Klwów

Potworów

Rusinów

Gielniów

Przysucha Wieniawa

Borkowice

Powiat

Przysuski

Zauważ
PROW 2007-2013 

wokół siebie



Powiat PRZYSUSKI



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. przysuski
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Umowy podpisane w ramach działania 125

Projekt został już zakończony

Efekty prezentuje poniższa tabela

Liczba projektów:
82

Wartość projektów:
60,95 mln zł

Wartość dofinansowania: 
30,88 mln zł

Słowo o powiecie 
W powiecie przysuskim, na terenie ośmiu gmin: Borkowice, Giel-
niów, Klwów, Odrzywół, Potworów, Przysucha, Rusinów i Wienia-
wa o łącznej powierzchni 801 km2 mieszkają 43 tys. ludzi. 
Południowa część powiatu wyróżnia się dużą powierzchnią lasów 
- około 30%. Znajdujące się tu rozległe bory, w których utworzono 
leśne rezerwaty przyrody, są pozostałością pierwotnej puszczy 
świętokrzyskiej. Szczególne znaczenie dla powiatu ma droga kra-
jowa nr 12, będąca szlakiem transportowym pomiędzy wschod-
nią a zachodnią granicą Polski. Tereny położone nad sztucznym 
zalewem w Domaniowie są miejscem rozwoju bazy rekreacyjno-
-wypoczynkowej. Z pietyzmem pielęgnowana jest w powiecie kul-
tura i sztuka ludowa, o czym świadczą zespoły artystyczne, a także 
twórcy zajmujący się rękodziełem artystycznym.

W powiecie przysuskim w ramach tego działania realizowany jest jeden projekt 
na terenie gminy Potworów.

Zbiorniki wodne - (szt.) Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego koryta 
cieku naturalnego, wykraczające poza działania związane z utrzymaniem wód - (km)

1 5,05

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Budowa zbiornika wodnego w Rdzuchowie, gm. 
Potworów Podstawowe 7 139 308 4 370 178 Potworów

6

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



Umowy podpisane w ramach działania 321

Umowy w działaniu 321 zawarły gminy: Borkowice, Gielniów, Klwów, Odrzywół (2), Potworów (2), 
Przysucha (2) i Rusinów.

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Borkowice Budowa sieci kanalizacyji sanitarnej we wsi Borkowice  3 412 329     2 075 774    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Gielniów

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Zielonka, Stoczki, Goździków, Zygmuntów, Marysin, 

Antoniów, Bieliny, Jastrząb oraz wodociagu 
w miejscowości Zielonka, położonych w gminie 

Gielniów

 6 718 418     2 734 901    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina i Miasto 
Przysucha

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: 
Lipno oraz Skrzyńsko (ulice: Warszawska 

i Kościuszkowców) gmina Przysucha
 3 191 714     1 308 079    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina i Miasto 
Przysucha

Budowa wodociagu od miejscowości Długa Brzezina 
do miejscowości Hucisko wraz z miejscowością 

Hucisko gmina Przysucha
 1 609 409     981 480    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Klwów
Budowa gminnej infrastruktury kanalizacyjno-

ściekowej w miejscowościach Klwów i Klwowska Wola, 
gm. Klwów

 5 095 881     2 956 837    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Odrzywół

Modernizacja hydroforni i rozbudowa sieci 
wodociągowej w Kłonnie, Kolonii Kłonnie, 

Kamiennej Woli i Dębowej Górze
 620 828     381 656    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Odrzywół

Przebudowa stacji uzdatniania wody 
wraz z infrastrukturą towarzyszacą w miejscowości 

Kolonia Ossa i Kłonna gmina Odrzywół oraz budowa 
sieci wodociągowej łączącej Wysokin 

w miejscowością Lipiny

 1 570 232     957 458    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Potworów

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa 
-  Grabowska Wola  1 505 689     925 628    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Potworów

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowosci 
Grabowa, gmina Potworów  2 539 114     1 548 240    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Rusinów Budowa sieci kanalizacyjnej w Rusinowie 
wraz z oczyszczalnią ścieków  8 303 275     4 000 000    gospodarka 

wodno-ściekowa

 34 566 889  17 870 053 
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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
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Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323

W omawianym działaniu podpisano w powiecie 20 umów: Borkowice (2), Gielniów (2), Klwów, 
Odrzywół (3), Potworów (2), Przysucha (3), Rusinów (3), Wieniawa, oraz: GBP w Odrzywole, GOK 
w Borkowicach i parafia św. Macieja Apostoła w Klwowie. 

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

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

Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Borkowice Modernizacja świetlicy wiejskiej orazx budowa boiska 
sportowego w Woli Kuraszowej 126 882

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina Borkowice Zagospodarowanie terenu boiska sportowego w 
Ruszkowicach 154 193

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina Gielniów Adaptacja świetlicy OSP w Snarkach na świetlicę 
wiejską z rewitalizacją terenu wokół świetlicy 271 664 infrastruktura publiczna

Liczba km wybudowanych sieci w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem przyłączy

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych (km)

12,12 17,80

2075 774    

2734 901    

2289 559    

2956 837    

1339 114    

2473 868    

4000 000    

Gmina Borkowice (1 Umowa)

Gmina Gielniów  (1 Umowa)

Gmina i Miasto Przysucha  (2 Umowy)

Gmina Klwów (1 Umowa)

Gmina Odrzywół  (2 Umowy)

Gmina Potworów  (2 Umowy)

Gmina Rusinów  (1 Umowa)
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Gmina Borkowice (1 umowa)

Gmina Gielniów  (1 umowa)

Gmina i Miasto Przysucha  (2 umowy)

Gmina Klwów (1 umowa)

Gmina Odrzywół  (2 umowy)

Gmina Potworów  (2 umowy)

Gmina Rusinów  (1 umowa)

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



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

Gmina Gielniów Adaptacja świetlicy OSP w Rozwadach na swietlicę 
wiejską wra z z rewitalizacją terenu wokół świetlicy 269 622 infrastruktura publiczna

Gmina i Miasto 
Przysucha

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Pomykowie 
gmina Przysuch 334 752 infrastruktura publiczna

Gmina i Miasto 
Przysucha

Zagospodarowanie centrum wsi w Smogorzowie 
poprzez budowę infrastruktury rekreacyjno-sportowej 

oraz parkingu
343 879

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina i Miasto 
Przysucha

Ukształtowanie centrum miejscoowści Skrzyńsko 
poprzez przebudowę Placu św. Marka 335 614 infrastruktura publiczna

Gmina Klwów Odnowa parku w centrum miejscowości Klwów 335 047
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
sportu i rekreacji

Gmina Odrzywół Przebudowa remizy OSP w Kłonnie na świetlicę wiejską 96 043 infrastruktura publiczna

Gmina Odrzywół
Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu „Moje boisko - Orlik 2012”  
w Lipinach gmina Odrzywół

267 594
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

Gmina Odrzywół Przebudowa i rozbudowa budynku OSP na Centrum 
Wiejskie w Wysokinie 313 777 infrastruktura publiczna

Gmina Potworów Modernizacja stadionu sportowego w Potworowie 240 990
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

Gmina Potworów
Budowa boiska sportowego do piłki nożnej wraz 

z agospodarowaniem terenu we wsi Mokrzec 
gm. Potworów

474 709
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

Gmina Rusinów Przebudowa i wyposażenie budynku OSP w Rusinowie 
na świetlicę wiejską wraz z zagospodarowaniem terenu 302 834 infrastruktura publiczna

Gmina Rusinów Budowa świetlicy wiejskiej w Bąkowie 197 072 infrastruktura publiczna

Gmina Rusinów Zagospodarowanie centrum wsi  
Nieznamierowice - II etap 66 942 infrastruktura publiczna

Gmina Wieniawa Rewitalizacja parku w Wieniawie 500 000
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
sportu i rekreacji

Gminna 
Biblioteka 

Publiczna w 
Odrzywole 

Modernizacja budynku Izby Tradycji Regionalnej 
w Myślakowicach 56 709 infrastruktura publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Borkowicach
Budowa świetlicy wiejskiej w Wymysłowie 349 703 infrastruktura publiczna

Parfia 
rzymskoKatolicka 
pw. św. Macieja 

Apostoła

Prace konserwatorskie w zabytkowym kościele 
pw. św. Macieja Apostoła w Klwowie 163 994 zachowanie dziedzictwa 

kulturowego

 5 202 020 

9
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Na terenie powiatu przysuskiego funkcjonują trzy lokalne grupy działania:
- „Wszyscy Razem”, która ma biuro w Rusinowie, skupia gminy: Gielniów, Klwów, Odrzywół, Po-
tworów i Rusinów; 
- „Razem dla Radomki” z siedzibą w Radomiu, do której należy gmina Przysucha i Wieniawa; 
- „Na Piaskowcu” z biurem w Szydłowcu, której członkiem jest gmina Borkowice.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 18 projektów, których efekty prezentuje wykres poniżej

Większość operacji w tym działaniu 
dotyczy infrastruktury publicznej. Trzy 

projekty obejmowały zaspokajanie 
potrzeb w zakresie sportu i rekreacji, 

a dwa dziedzictwa kulturowego.

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

1

1

1

1

3

5
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obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Budynki charakterystyczne dla danego regionu
adaptowane na cele publiczne

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury
sakralnej

centra wsi

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

świetlice i domy kultury

10

Infrastruktura 
publiczna

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie sportu 
i rekreacji

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina Borkowice 
(3 umowy)

Gmina Gielniów 
(2 umowy)

Gmina i Miasto Przysucha 
(3 umowy)

Gmina Klwów 
(2 umowy)

Gmina Odrzywół 
(4 umowy)

Gmina Potworów 
(2 umowy)

Gmina Rusinów 
(3 umowy)

Gmina Wieniawa 
(1 umowa)

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Budynki charakterystyczne dla danego regionu adaptowane na cele publiczne

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

55%

5%

10%

30%

infrastruktura publiczna

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

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).

LEADER

630 778    

541 286    

1014 245    

499 041    
734 123    

715 699    

566 848    

500 000    



LGD „Na Piaskowcu” zrealizowała międzyregionalny projekt współpracy w dziedzinie turystyki, 
natomiast LGD „Razem dla Radomki” międzyregionalny projekt w dziedzinie edukacji. Budże-
ty LGD na działanie 421 są następujące: „Razem dla Radomki” - 174 tys. zł, „Na Piaskowcu” 
- 133 tys. zł, „Wszyscy Razem” - 64 tys. zł.

W powiecie przysuskim podpisano 59 umów ( OW 19; MP 40) na kwotę dofinansowania 3,95 mln zł. 

W ramach działania 431 Lokalne Grupy Działania miały do dyspozycji ogółem: „Wszyscy Ra-
zem” - 624 tys. zł, „Razem dla Radomki” - 1,8 mln zł, „Na Piaskowcu” - 1,29 mln zł.

LGD „Wszyscy Razem””
Grupa zrzesza 61 członków, w tym pięć gmin powiatu przysuskiego, które są obszarem jej działania. 
Jest to teren rolniczy o niskiej jakości gleb, przeważnie w klasie IV i V, zalesiony w blisko 24% . Wybra-
ne strategiczne kierunki działań Grupy wynikają z uwarunkowań tego obszaru, przeprowadzonych 
konsultacji oraz analizy SWOT. Zapisane w Lokalnej Strategii Rozwoju cele sformułowano następują-
co: * rozwijanie funkcji turystycznej obszaru; * poprawa wizerunku wsi oraz pielęgnowanie dziedzic-
twa kulturowego; * przedsiębiorczość szansą na podniesienie jakości życia mieszkańców. 

LGD „Razem dla Radomki”
Oprócz gmin powiatu przysuskiego: Wieniawy i Przysuchy, do LGD należy Jedlińsk, Przytyk, Wola-
nów i Zakrzew z powiatu radomskiego. W sumie na obszarze funkcjonowania Grupy mieszka 58 tys. 
osób. W gospodarce dominującym sektorem jest rolnictwo.
Członkowie Grupy wdrażają Lokalną Strategię Rozwoju oraz Lokalną Strategię Rozwoju Produktu 
Turystycznego. Biorąc pod uwagę wszystkie uwarunkowania i analizy wyznaczone zostały 3 cele 
ogólne: * podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD; * integracja i aktywizacja społecz-
ności wiejskiej; * różnicowanie działalności gospodarczej i tworzenie miejsc pracy poza rolnictwem.
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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.

Działanie 413

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



Powiat PRZYSUSKI

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

LGD „Na Piaskowcu”
W tej Grupie jest jedna gmina z powiatu przysuskiego: Borkowice. Poza nią Grupę tworzą gminy: 
Chlewiska, Jastrząb, Mirów, Orońsko i Szydłowiec będące w powiecie szydłowieckim. Teren, na 
którym funkcjonuje LGD ma charakter rolniczy i turystyczny; mieszka tu 44 tys. ludzi. Ponad 
1/3 obszaru Grupy jest zalesiona. Jednym z tutejszych bogactw są złoża piaskowca i krzemienia 
czekoladowego. Lokalna Strategia Rozwoju koncentruje się na trzech celach: *atrakcyjności tu-
rystycznej terenu umożliwiającej czerpanie dochodu z turystyki; *poszukiwaniu nowych metod 
zarobkowania na wsi; *podniesieniu jakości zasobów ludzkich na terenie objętym Strategią.
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

Lokalna Grupa 
działania 
"Wszyscy 
Razem"

 2 497 480  142 696  75 326  1 747 000  532 459  64 590  624 370  477 870  146 500 

Lokalna Grupa 
Działania 

Stowarzyszenie 
"Razem dla 
Radomki"

 8 147 952  563 500  692 973  5 663 484  1 227 995  174 516  1 806 988  1 342 711  464 277 

Lokalna Grupa 
Działania "Na 
Piaskowcu"

 5 176 440  343 388  939 261  2 629 013  1 264 778  133 875  1 294 099  668 574  625 525 

Obszar realizacji 
projektu Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Borkowice 90. rocznica utworzenia OSP w Borkowicach-
krzewienie tradycji strażackich na obszarze LGD 15.5.3 24 997 19 998

Borkowice Wakacyjny Festyn Rodzinny 2012 15.1.3 20 488 16 390

Borkowice
Zabytkowy dwór w Rzucowie - promocja zabytku gminy 

Borkowice wśród mieszkańców obszaru LGD 
i turystów

15.5.5 8 991 7 193

Borkowice Wydanie przewodnika turystycznego gminy Borkowice 15.5.5 14 368 11 494

Borkowice Wakacyjny Festyn Rodzinny 2013 15.1.3 24 400 19 520

Borkowice Budowa placu zabaw we wsi Ninków 15.3.2 25 000 20 000

Borkowice Drewniane jest piękne - promocja ludowej architektury 
drewnianej wśród mieszkańców obszaru LGD 15.5.5 11 704 9 363

Gielniów Gielniowski festiwal ludowy 15.3.1 15 000 12 000

Gielniów Maraton Sportowo-Ludowy - Gielniów 2011 15.1.3 22 192 17 754

Klwów Zakup wyposażenia do izby produktu regionalnego 
gminy Klwów 15.6.2 13 984 11 187

Klwów Zakup witaczy dla gminy Klwów 15.6.2 10 400 8 320

Odrzywół Przygotowanie i opracowanie folderów promujących 
gminę Odrzywół 15.4.1 8 033 6 426

Odrzywół Noc świętojańska, czyli Sobótki nad Pilicą 15.3.2 3 976 3 181
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Odrzywół Organizacja festiwalu folklorystycznego 
w gminie Odrzywół 15.1.3 9 172 7 337

Odrzywół Inscenizacja historyczna walki WP Armii „Prusy” 
 z Wehrmachtem pod Odrzywołem 1939 r. 15.1.3 12 742 10 194

Potworów
Muzyka na całe życie - warsztaty edukacyjne dla 

członków młodzieżowej orkiestry dętej szkół 
publicznych w Potworowie

15.1.1 15 000 12 000

Przysucha Dwudziestolecie samorządu gminnego Gminy i Miasta 
Przysucha - seminarium 15.1.1 8 616 6 893

Przysucha Kapliczki Matki Bożej w ziemi przysuskiej znakiem 
pobożności maryjnej - publikacja 15.1.1 9 660 7 728

Przysucha Organizacja Przysuskiej Amatorskiej Ligi Piłki Siatkowej 15.2.2 8 382 6 706

Przysucha Letnie warsztaty muzyczne Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej z Przysuchy 15.1.1 14 085 11 268

Przysucha Organizacja pleneru rzeźbiarskiego 15.1.3 9 380 7 504

Przysucha Ławeczka z Kolbergiem 15.1.4 18 760 15 008

Przysucha Wydanie albumu „Ziemia Przysuska-cztery pory roku” 15.3.1 25 000 20 000

Przysucha Wydanie publikacji "Nekropolia przysuska" 15.3.1 6 117 4 893

Przysucha Budowa tras Nordic Walking na terenie gminy 
Przysucha 15.3.2 32 090 25 672

Rucinów Rekreacyjny turniej gmin i wsi z obszaru LGD - 
Wygrajmy Wszyscy Razem! 15.1.2 9 840 7 872

Rucinów Śpiewajmy razem  przy ognisku - na ludowo 
i patriotycznie! 15.1.3 9 840 7 872

Rucinów Festyn rodzinny w miejscowości Bąków 15.1.3 12 664 10 131

Rusinów
Doposażenie świetlic wiejskich w Rusinowie i zakup 

stojaków dla zespołów ludowych z terenu gminy 
Rusinów

15.6.4 14 925 11 940

Rusinów
Święto Plonów - Organizacja dożynek Powiatowo- 

-Gminnych w Rusinowie i zakup wyposażenia świetlicy 
wiejskiej w Rusinowie

15.1.3 13 484 10 787

Rusinów Warsztaty kuchni regionalnej oraz organizacja 
„Nocy Świętojańskiej” w Nieznamierowicach 15.1.3 17 600 14 080

Wieniawa Ja (…) niechaj mieszkam w tym gnieździe ojczystym 15.2.2 17 070 13 656

Wieniawa V Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka 15.1.3 12 820 10 256

Wieniawa Wieczór Sobótkowy - Wianki 2011 15.1.3 11 545 9 236

Wieniawa Bajkolandia - program zajęć dla dzieci dlas młodszych 
gminy Wieniawa 15.1.2 5 081 4 065

Wieniawa Życie jest sztuką 15.1.2 7 949 6 359

Wieniawa Pieśni, Wiersze, Rytuały - Realizacji Filmu 
Dokumentalnego w gminie Wieniawa 15.5.3 9 567 7 654

Wieniawa VII Spotkania z folklorem im. Stanisława Stępniaka 15.1.3 14 795 11 836

Wieniawa Spotkajmy się na imieninach u Jana Kochanowskiego 15.1.3 19 078 15 263

Wieniawa Budowa tras Nordic Walking w gminie Wieniawa 15.3.2 30 290 24 232

 579 085  463 268
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Powiat PRZYSUSKI

LEGENDA – zakres operacji LGD 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, wyposazenie 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

Umowy podpisane w ramach projektów LGD Małe projekty

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

103 958

29 754

19 507

27 138

12 000

105 672

25 875

36 807

102 557

Gmina Borkowice (7 Umów)

Gmina Gielniów (2 Umowy)

Gmina Klwów (2 Umowy)

Gmina Odrzywół (4 Umowy)

Gmina Potworów (1 Umowa)

Gmina Przysucha (9 Umów)

Gmina Rucinów (3 Umowy)

Gmina Rusinów (3 Umowy)

Gmina Wieniawa (9 Umów)

1

2

3

5

7

22

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

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze
objętym LSR
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Gmina Borkowice (7 umów)

Gmina Gielniów (2 umowy)

Gmina Klwów (2 umowy)

Gmina Odrzywół (4 umowy)

Gmina Potworów (1 umowa)

Gmina Przysucha (9 umów)

Gmina Rucinów (3 umowy)

Gmina Rusinów (3 umowy)

Gmina Wieniawa (9 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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



Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 

Koszt 
całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina 
Borkowice

Budowa boiska wielofunkcyjnego i placu zabaw we 
wsi Radestów

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

363 169 236 805

Gmina 
Gielniów

Budowa boisk wielofunkcyjnych i placów zabaw 
w miejscowościach Sołtysy i Wywóz wraz z 
rewitalizacją parku w miejscowości Wywóz

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

521 826 172 000

Gmina 
Gielniów

Roboty budowlane przy budynku GOK w Gielniowie 
wraz z rewitalizacją terenu wokół budynku

infrastruktura 
publiczna 308 178 175 000

Gmina i 
Miasto 

Przysucha
Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Kozłowcu infrastruktura 

publiczna 536 240 348 814

Gmina i 
Miasto 

Przysucha

Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości 
Wola Więcierzowa

infrastruktura 
publiczna 410 006 252 053

Gmina Klwów Budowa ścieżki rowerowej Klwów-Odrzywół
zaspokajanie 

potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

397 208 189 141

Gmina Klwów Budowa Wiejskiego Centrum Kultury 
w Przystałowicach Dużych

infrastruktura 
publiczna 444 021 175 000

Gmina 
Odrzywół Budowa boiska w Wysocinie-Cetniu infrastruktura 

publiczna 298 768 173 902

Gmina 
Odrzywół

Budowa ścieżki rowerowej i wytyczenie szlaku 
rowerowego, etap I - Jelonek

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

102 918 66 938

Gmina 
Odrzywół

Odnowa Odrzywołu: Modernizacja Placu Kilińskiego 
i ulicy Warszawskiej

infrastruktura 
publiczna 139 653 90 830

Gmina 
Potworów

Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi 
Grabowa, gm. Potworów

infrastruktura 
publiczna 175 967 114 449

Gmina 
Potworów

Zagospodarowanie terenu boiska do piłki nożnej 
przy szkole podstawowej w miejscowości Długie, 

gmina Potworów

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

446 268 175 000

Gmina 
Rusinów

Budowa budynku świetlicy wiejskiej w Krzesławicach 
wraz z infrastrukturą techniczną

infrastruktura 
publiczna 413 551 163 000

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
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Powiat PRZYSUSKI

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji. Zakończono 13 projektów

Gmina 
Rusinów

Budowa placów zabaw dla dzieci na terenie gminy 
Rusinów

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

284 881 175 000

Gmina 
Rusinów

Remont istniejących chodników wokół 
ogólnodostępnych obiektów sportowo-

rekreacyjnych w Rusinowie

infrastruktura 
publiczna 50 654 31 874

Gmina 
Wieniawa

Budowa świetlicy wraz z infrastrukturą sportowo-
turystyczną w Kłudnie, gm. Wieniawa

infrastruktura 
publiczna 2 502 216 500 000

Gmina 
Wieniawa

Koryciska, gm. Wieniawa. Przebudowa oraz 
rozbudowa świetlicy oraz zagospodarowanie terenu 

wokół niej

infrastruktura 
publiczna 494 540 110 000

Gmina 
Wieniawa

Modernizacja budynku strażnicy Ochotniczej Straży 
Pożarnej w miejscowości Wieniawa oraz jego 

rozbudowa

infrastruktura 
publiczna 607 955 230 157

Gmina 
Wieniawa

Ryków, gm. Wieniawa. Budowa świetlicy oraz 
zagospodarowanie terenu wokół niej

infrastruktura 
publiczna 580 413 113 668

 9 078 432  3 493 631

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi cd.

236 805    

347 000    

600 867    

364 141    

331 670    
289 449    

369 874    

953 825    

Gmina Borkowice (1 Umowa)

Gmina Gielniów (2 Umowy)

Gmina i Miasto Przysucha (2 Umowy)

Gmina Klwów (2 Umowy)

Gmina Odrzywół (3 Umowy)

Gmina Potworów (2 Umowy)

Gmina Rusinów (3 Umowy)

Gmina Wieniawa (4 Umowy)

Gmina Borkowice (1 umowa)

Gmina Gielniów (2 umowy)

Gmina i Miasto Przysucha (2 umowy)

Gmina Klwów (2 umowy)

Gmina Odrzywół (3 umowy)

Gmina Potworów (2 umowy)

Gmina Rusinów (3 umowy)

Gmina Wieniawa (4 umowy)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

6

3

14

2 0,635
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie przysuskim z podziałem na poszczególne działania

 -   zł

 2000 000 zł

 4000 000 zł

 6000 000 zł

 8000 000 zł

 10000 000 zł

 12000 000 zł

 14000 000 zł

 16000 000 zł

 18000 000 zł

Podsumowanie
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 otworzył nowe szanse dla mieszkańców 
wsi oraz małych miast, i był niewątpliwie wsparciem dla przemian jakie się tam dokona-
ły. Aktywność środowisk wiejskich w pozyskiwaniu funduszy unijnych w bardzo korzystny 
sposób wpływa na wzrost poziomu i jakości życia na wsi, na wielofunkcyjny rozwój terenów 
wiejskich, a także na planową ochronę środowiska naturalnego. Korzyści te są wszakże 
uzależnione od napływu środków publicznych. Spójrzmy na plon dokonań jakie nastąpiły 
w powiecie przysuskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na 1 mieszkańca - 718 zł
Zbiorniki wodne - 1; Regulacja rzek - 5 km
Wodociągi - 12,2 km, Kanalizacja sieciowa - 17,8 km
Świetlice i domy kultury - 9, Obiekty sportowe, place zabaw - 5
Centra wsi - 3, Rewitalizacja architektury sakralnej - 1
Tereny zielone, parki - 1, Obiekty małej architektury - 1
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 4, Organizacja szkoleń - 3
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 14,
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 1, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 2
Remont, wyposazenie świetlic wiejskich, Punkty informacji turystycznej - 3
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 4
Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 2
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - 3
Wprowadzenie na rynek produktów lokalnych - 3

Priorytetem w działaniach inwestycyjnych PROW na terenie powiatu przysuskiego była go-
spodarka wodno-ściekowa, a także kultura i rekreacja.

Działanie 125  4 370 178 zł 
Działanie 321   17 870 053 zł 
Działanie 313, 322, 323  5 202 020 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   463 268 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   3 493 631 zł 
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