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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. pułtuski

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:
103

Wartość projektów:
65 mln zł

Wartość dofinansowania: 
36,27 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat ziemski pułtuski, zamieszkały przez 51 tys. ludzi, tworzą 
gminy: Gzy, Obryte, Pokrzywnica, Pułtusk, Świercze, Winnica 
i Zatory o łącznej powierzchni 827 km2. Powiat ma charakter 
rolniczy: użytki rolne stanowią 74,1% powierzchni, a na obsza-
rach wiejskich mieszka nieco ponad 62%  ludności powiatu. 
W rolnictwie i branżach pokrewnych pracuje  większość ogółu 
zatrudnionych. Podmioty gospodarki narodowej, w przewadze 
mikroprzedsiębiorstwa (o liczbie pracujących do 9 osób), naj-
częściej prowadzą działalność związaną z handlem i naprawą 
pojazdów samochodowych oraz budownictwem. Część powia-
tu tworzą gminy o wysokich walorach przyrodniczo-krajobra-
zowych, a zabytki architektury stwarzają szczególną atmosferę 
Pułtuska, miasta o bogatej historii.

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.
Na terenie gmin: Gzy (2), Pułtusk (2) i Winnica realizowanych jest pięć umów w zakresie dzia-
łania 125.

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.

Pięć gmin powiatu pułtuskiego zawarło 12  umów w działaniu 321: Obryte (2), Pokrzywnica (2), 
Pułtusk, Świercze (2), Winnica (3), Zatory (2).

Wały przeciwpowodziowe (km) Sieć drenarska (km)

1,944 132,686

Zakończono realizację dwóch projektów, których efekty przedstawia tabela

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW

Obszar 
realizacji 
projektu

Melioracje uzytków rolnych „Szczerbaki” 
- zadanie I, gm.Winnica, pow. pułtuski Szczegółowe  4 115 039     2 510 413    Winnica

Przebudowa (modernizacja) lewobrzeżnego wału 
przeciwpowodziowego rzeki Narwi w Pułtusku, 

zadanie I, km 0+000 - 1+944, miasto Pułtusk, 
woj. mazowieckie

Podstawowe  4 693 438     2 820 502    Pułtusk        

Budowa urządzeń wodnych szczegółowych 
„Skaszewo”, gm. Gzy, pow. pułtuski Szczegółowe  6 540 951     3 988 385    Gzy

Budowa urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 
„Skaszewo I”, gm. Gzy, pow. pułtuski Szczegółowe  8 073 125     4 910 511    Gzy

Remont jazów na rzece Przewodówce w km: 11+140, 
11+600, 12+200, 12+640, gm. Gzy, pow. pułtuski Podstawowe  1 028 620     685 354    Pułtusk        

 24 451 173     14 915 165    

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina Obryte Przebudowa stacji uzdatniania wody we wsi Cygany  1 163 741     714 772    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Obryte Budowa sieci kanalizacynej wraz z przepompowniami 
ścieków we wsi Sadykierz, Gródek Rządowy i Płusy  1 159 855     635 619    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Pokrzywnica

Budowa wodociągu wiejskiego 
w gminie Pokrzywnica, etap V  1 841 909     1 132 321    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Pokrzywnica

Budowa oczyszczalni ścieków 
w miejscowości Pokrzywnica  3 181 635     1 940 344    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Pułtusk

Budowa sieci wodociągowej, rozbudowa Stacji 
Uzdatniania Wody oraz budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków przy obiektach użyteczności 
publicznej na terenie gminy Pułtusk

 2 855 561     1 706 693    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Świercze

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej gminy 
Świercze poprzez budowę oczyszczalni ścieków 

w Ostrzeniewie, progu piętrzącego na rzece Kolnicy, 
sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizację sieci 

wodociągowej w Świerczach

 8 087 701     2 583 050    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Świercze

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
w m. Świercze - II etap  2 231 944     1 360 941    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Winnica

Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie Gminy Winnica  5 518 649     3 220 842    gospodarka 

wodno-ściekowa

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 tym  działaniu umowy podpisały gminy: Obryte (2), Pokrzywnica (2), Pułtusk (2), Świercze, Win-
nica, Zatory (2), oraz GBP w Zatorach, a także parafie: św. Piotra i Pawła w Pniewie (gm. Zatory) 
i św. Jana Chrzciciela w Obrytem.

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 
Winnica

Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach 
użyteczności publicznej na terenie gminy Winnica  243 218     149 519    

wytwarzania 
lub dystrybucji 

energii ze źródeł 
odnawialnych, 

w szczególności 
wiatru, 

wody, energii 
geotermalnej, 

słońca, biogazu 
albo biomasy

Gmina 
Winnica

Poprawa gospodarki ściekowej poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

na terenie gminy Winnica
 1 448 235     819 305    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Zatory Remont stacji uzdatniania wody w Zatorach  2 360 067     1 410 889    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Zatory Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Zatory  2 664 556     1 576 597    gospodarka 
wodno-ściekowa

 32 757 071     17 250 892    Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Obryte
Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi Sokołowo Włościańskie 

polegająca na przebudowie placu wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
i adaptacja świetlicy wiejskiej

 300 883    infrastruktura 
publiczna

Gmina Obryte Remont Gminnego Domu Kultury we wsi Sadykierz  247 727    infrastruktura 
publiczna

Gmina 
Pokrzywica

Zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i boisko dla dzieci 
i młodziezy wraz z adaptacją budynku na świetlicę  289 636    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina 
Pokrzywnica

Rozbudowa z nadbudową istniejącego budynku remizy OSP 
w Dzierżeninie o pomieszczenia na potrzeby świetlicy wiejskiej  500 000    infrastruktura 

publiczna

Gmina Pułtusk Adaptacja i remont budynku OSP Trzciniec 
gmina Pułtusk do wykorzystania na potrzeby świetlicy wiejskiej  356 551    infrastruktura 

publiczna

Gmina Pułtusk Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
w miejscowości Lipa  309 125    infrastruktura 

publiczna

Gmina Świercze Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu 
w Kowalewicach Włościańskich  282 303    infrastruktura 

publiczna

Gmina Winnica Rozbudowa bazy rekreacyjno-sportowej w Winnicy  500 000    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmina Zatory
Kształtowanie centrów wsi - remont świetlic wiejskich 

w miejscowościach Wólka Zatorska, Dębiny, Drwały, Cieńsza, 
Nowe Borsuki

 418 625    infrastruktura 
publiczna

Gminna 
Biblioteka 

Publiczna w 
Zatorach

Wyposazenie wraz z montazem elementów placu zabaw 
w miejscowościach Zatory, Pniewo, Ciski, Gładczyn Rządowy  41 917    

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie 
turystyki

Gmmina Zatory Kształtowanie centrów wsi remont świetlic wiejskich w Zatorach 
i w Pniewie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich  184 901    infrastruktura 

publiczna

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

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Wytwarzania 
lub dystrybucji 
energii ze źródeł 
odnawialnych, 
w szczególności 
wiatru, 
wody, energii 
geotermalnej, 
słońca, biogazu 
albo biomasy

Gmina Obryte 
(2 umowy)

Gmina Pokrzywnica 
(2 umowy)

Gmina Pułtusk 
(1 umowa)

Gmina Świercze 
(2 umowy)

Gmina Winnica 
(3 umowy)

Gmina Zatory 
(2 umowy)

8 9

92%

8%

gospodarka wodno-ściekowa

wytwarzania lub dystrybucji
energii ze źródeł
odnawialnych, w
szczególności wiatru, wody,
energii geotermalnej, słońca,
biogazu albo biomasy

1 350 391

3 072 665

1 706 693

3 943 991

4 189 666

2 987 486

Gmina Obryte (2 umowy)

Gmina Pokrzywnica (2 umowy)

Gmina Pułtusk (1 umowa)

Gmina Świercze (2 umowy)

Gmina Winnica (3 umowy)

Gmina Zatory (2 umowy)

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

kanalizacji 
zagrodowych (szt.)

Liczba 
wybudowanych 

oczyszczalni 
ścieków (szt)

Energia ze źródeł 
odnawialnych (MW)

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 
sieciowych (km)

28 16 106 1 29
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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.

Na terenie powiatu pułtuskiego LGD „Zielone Mosty Narwi” przygotowała międzynarodowy 
projekt współpracy. Limit finansowy na to działanie wynosił 237 tys. zł.

W omawianym działaniu podpisanych zostało w powiecie 86 umów (OW 12; MP 74) na kwotę 
dofinansowania w wysokości 2,83 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).
Członkami LGD „Zielone Mosty Narwi” z siedzibą w Pokrzywnicy są wszystkie gminy powiatu puł-
tuskiego.

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

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 11 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Działanie 413

Działanie 421

LEADER
Parafia 

rzymskokatolicka 
św. Piotra i Pawła 

w Pniewie

Budowa nawierzchni chodników i parkingu w centrum wsi Pniewo 
wraz z zagospodarowaniem terenu  208 670    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
rzymskokatolicka 

pw. św. Jana 
Chrzciciela  
 w Obrytem

Roboty remontowo-konserwacyjne 
cmentarza parafialnego w Obrytem  118 000    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

 3 758 338    

Podział projektów
pod względem zakresu inwestycji

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.

Na prace związane z omawianym działaniem LGD „Zielone Mosty Narwi” mogła przeznaczyć 
ogółem 2,76 mln zł.

Działanie 431

Infrastruktura 
publiczna

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych w 
zakresie turystyki

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Centra wsi

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Gmina Obryte (3 umowy)

Gmina Pokrzywica (2 umowy)

Gmina Pułtusk (2 umowy)

Gmina Świercze (1 umowa)

Gmina Winnica (1 umowa)

Gmina Zatory (4 umowy)

10 11

666 610

789 636

665 676

282 303

500 000

854 113

Gmina Obryte (3 umowy)

Gmina Pokrzywica (2 umowy)

Gmina Pułtusk (2 umowy)

Gmina Świercze (1 umowa)

Gmina Winnica (1 umowa)

Gmina Zatory (4 umowy)
69%

23%

8%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

1

1

6

8

centra wsi

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury
sakralnej

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

świetlice i domy kultury
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.
LGD „Zielone Mosty Narwi”
W skład Grupy funkcjonującej na obszarze 1137 km2 i zamieszkanym przez 79 tys. osób,  poza 
siedmioma gminami powiatu pułtuskiego, wchodzą gminy: Nasielsk i Pomiechówek z powiatu 
nasielskiego. Potencjał gospodarczy  terenów Grupy tworzy rolnictwo w tradycyjnej formie, tzn. 
rodzinnych gospodarstw w większości o powierzchni do 10 ha. Mocnymi stronami obszaru LGD 
są m.in.: niedaleka odległość od Warszawy, tereny atrakcyjne przyrodniczo, czyste ekologicznie 
środowisko, potencjał dla rozwoju agro- i ekoturystyki. Grupa określiła 3 cele strategiczne: *ob-
szar LGD rejonem rolnictwa ekologicznego i ostoją bioróżnorodności rolniczej; *„Zielone Mosty 
Narwi” terenem ekoturystycznym; * LGD łączy tradycję z przyszłością.

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

Zielone Mosty 
Narwi 13 939 636 5 081 659 2 030 521 4 093 842 2 733 614 237 294 2 769 842 2 231 876 537 966

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Gzy Wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej 
w Kozłówce 15.6.4  8 756     7 005    

Gzy Solary słoneczne tanim źródłem energii. 15.7  17 520     14 016    

Gzy
Biesiada Artystyczna - spotkanie integracyjne 

dla podopiecznych Stowarzyszenia i 
Społeczności Lokalnej z gminy Gzy

15.1.3  10 600     8 480    

Obryte Festyn Rodzinny Sokołowiak 15.2.2  25 000     20 000    

Obryte Gminne dożynki w miejscowości Zambski 
Kościelne 15.1.3  23 600     18 880    

Obryte
Uroczystości upamiętniające poległych we 

wrześniu 1939 roku żołnierzy 5. Pułku Piechoty 
Legionów „Zuchowaci”

15.5.5  16 490     13 192    

Obryte Eko-Warsztaty Dla Dzieci 15.1.2  13 179     10 544    

Obryte
Uroczystości upamiętniające poległych we 

wrześniu 1939 roku żołnierzy 5. Pułku Piechoty 
Legionów „Zuchowaci”

15.5.5  34 600     27 680    

Obryte Gminne dożynki w Obrytem 15.5.3  32 000     25 600    

Obryte Urządzenie placu zabaw dla dzieci 
z ogrodzeniem w miejscowości Obryte 15.1.4  31 131     24 528    

Pokrzywnica Dożynki gminne - powrót do tradycji 15.2.2  17 920     14 336    

Pokrzywnica Świetlica wiejska - wypoczynek, nauka, 
integracja 15.6.4  16 359     13 087    

Pokrzywnica Świetlica wiejska - niezbędny element 
miejscowości 15.6.4  17 847     14 278    

Pokrzywnica Świetlica wiejska przyszłością wsi 15.6.4  15 010     12 008    

Pokrzywnica Miejsce sportu i relaksu - remont 
i wyposażenie świetlicy wiejskiej 15.6.4  22 168     17 734    

Pokrzywnica Nowoczesna miejscowość - wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 15.2.1  11 673     9 338    

Pokrzywnica Sport i wypoczynek - remont i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 15.6.4  20 538     16 430    

Pokrzywnica Zielona piaskownica - plac zabaw 15.3.2  18 915     15 132    
Pokrzywnica Dożynki gminne - tradycja wciąż żywa 15.1.3  24 080     19 264    

Pokrzywnica Biblioteka źródłem wiedzy - udostępnienie 
sprzętu komputerowego 15.1.1  17 208     13 766    

Pokrzywnica Wypoczynek w wodzie na wodzie w Herbowym 
Grodzie 15.3.2  17 990     14 392    

Pokrzywnica Wieczorny gaj- baza 
gastronomiczno-biesiadna Herbowego Grodu 15.3.2  24 199     19 359    

Pokrzywnica „Wypoczynek i sport” - wyposażenie świetlicy 
wiejskiej 15.2.3  17 613     14 090    

Pokrzywnica Tradycja zabawa - dożynki gminne 15.1.3  24 080     19 264    

Pokrzywnica Wypoczynek na świeżym powietrzu - mała 
infrastruktura rekreacyjna 15.3.2  25 000     20 000    

Pokrzywnica Sport i rekreacja - udostępnianie sprzętu 
i wyposażenia 15.1.1  24 078     19 262    

Pokrzywnica Przez sport do zdrowia - udostępnianie sprzętu 15.1.1  22 987     18 389    
Pokrzywnica Rowerowa przygoda w Herbowym Grodzie 15.3.2  17 949     14 359    

Pokrzywnica Udostępnianie sprzętu 
sportowo-rekreacyjnego 15.1.1  29 993     23 994    

Pokrzywnica Ludowe tradycje - dożynki gminne 15.1.3  48 916     39 133    
Pokrzywnica Świetlica wiejska - aktywizacja społeczna 15.2.3  42 293     33 834    
Pokrzywnica Z tradycją w nowoczesność - dożynki gminne 15.1.3  48 607     38 886    

Pułtusk Napoleon w Pułtusku - ekspozycja stała 15.6.3  17 348     13 879    

Pułtusk
Nauka i wypoczynek w klimatyzowanych 
pomieszczeniach - wyposażenie świetlicy 

wiejskiej
15.6.4  17 528     14 022    

Pułtusk Z ekologią na wesoło 15.1.1  12 789     10 231    
Pułtusk Pułtuska Amatorska Liga Koszykówki 15.2.2  13 218     10 574    
Pułtusk Pułtusk - Wenecja Mazowsza 15.4.2  9 660     7 728    
Pułtusk Nie trać czasu zostań mistrzem 15.1.1  16 525     13 220    
Pułtusk Zielone siedlisko przy świetlicy OSP w Trzcińcu 15.2.3  17 806     14 245    
Pułtusk Pułtuska Amatorska Ligia Koszykówki 15.1.3  16 560     13 248    
Pułtusk Warsztaty ekologiczne dla dzieci 15.1.2  7 386     5 909    

Pułtusk Festyn dożynkowy - „Żyjmy zdrowiej - żyjmy 
dłużej” 15.1.3  19 104     15 283    

Pułtusk Twórcze zajęcia dla dzieci 15.2.1  9 744     7 795    

Pułtusk Pułtuska Amatorska Liga Koszykówki 
2012/2013 15.1.3  17 462     13 970    

Pułtusk Święto Plonów 15.1.3  25 000     20 000    
Pułtusk Mobilny plac zabaw 15.2.1  23 842     19 074    

Pułtusk Zajęcia dla dzieci i młodzieży rozwijające 
aktywność ruchową 15.2.1  13 628     10 903    

Pułtusk Warsztaty przyrodnicze dla dzieci - Natura 
2000 15.4  10 361     8 289    

Pułtusk Uczę się bawiąc, bawię się ucząc 15.1.2  10 377     8 302    
Pułtusk Energia odnawialna przyjazna ekoturystom 15.7  15 127     12 102    
Pułtusk XII Jarmark Średniowieczny 15.1.3  47 145     37 716    
Pułtusk Dożynki gminne - Trzciniec 2014 15.1.3  59 639     47 711    

12 13
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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

Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

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

Gmina Gzy (3 umowy)

Gmina Obryte (7 umów)

Gmina Pokrzywnica (22 umowy)

Gmina Pułtusk (23 umowy)

Gmina Świercze (2 umowy)

Gmina Winnica (13 umów)

Gmina Zatory (4 umowy)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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 lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

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

1514

Pułtusk Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla dzieci 15.2.1  27 466     21 973    
Pułtusk Bilard dla dzieci i młodzieży 15.2.1  26 266     21 013    
Pułtusk Dożynki powiatowo-gminne 15.1.3  31 250     25 000    

Świercze Festyn dożynkowy - Żyjmy Zdrowiej 15.2.2  17 924     14 339    

Świercze Energia odnawialna 
w przedsiębiorczości wiejskiej 15.7  25 000     20 000    

Winnica Festyn ludowy 
„Stawiamy na tradycję i ekologię” 15.2.2  17 432     13 946    

Winnica Rodzinny festyn plenerowy 15.2.2  13 930     11 144    
Winnica Rodzinny festyn plenerowy 15.2.2  21 000     16 800    
Winnica Sportowe Igrzyska Zielonych Mostów Narwi 15.2.2  16 350     13 080    
Winnica Moje miejsce na Ziemi 15.1.3  10 848     8 678    

Winnica Wiejska biblioteka - nowoczesnym centrum 
kultury multimediów i komunikacji 15.1.1  17 850     14 280    

Winnica „Winnica - moje miejsce na Ziemi” 15.1.1  18 149     14 519    
Winnica Rodzinny festyn plenerowy 15.1.3  22 215     17 772    

Winnica Konferencja naukowo-historyczna - kościół pw. 
św. Trójcy w Winnicy 15.5.5  21 677     17 341    

Winnica Nie nudzimy lecz bawimy i uczymy się - zajęcia 
dla dzieci i młodzieży z gminy Winnica 15.1.2  13 854     11 084    

Winnica Solar słoneczny źródłem energii 15.7  23 577     18 861    
Winnica Rodzinny festyn plenerowy 15.1.3  25 000     20 000    
Winnica Sportowe Igrzyska Zielonych Mostów Narwi 15.1.3  16 116     12 892    

Zatory Biblioteka w środowisku lokalnym - zakup 
urządzeń i sprzętu komputerowego 15.2.1  13 811     11 049    

Zatory Biblioteka miejscem bezpiecznego internetu 
- zakup urządzeń i sprzętu komputerowego 15.1.1  21 291     17 033    

Zatory VI festyn rodzinny - impreza plenerowa 
integrująca lokalna społeczność 15.1.3  12 568     10 054    

Zatory VII festyn rodzinny - impreza plenerowa 
integrująca lokalna społeczność 15.1.3  21 163     16 930    

 1 553 286     1 242 252    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

29 501
140 424

420 338

372 185

34 339

190 398

55 066

Gmina Gzy (3 umowy)

Gmina Obryte (7 umów)

Gmina Pokrzywnica (22 umowy)

Gmina Pułtusk (23 umowy)

Gmina Świercze (2 umowy)

Gmina Winnica (13 umów)

Gmina Zatory (4 umowy)

2

4

4

5

8

18

33

Promowanie, zachowanie cennego
dziedzictwa krajobrazowego i…

Promowanie, zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia…

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR

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

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności
lokalnej na obszarze objętym LSR
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Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Gzy Remont budynku świetlicy wiejskiej 
w Kozłówce

infrastruktura 
publiczna 51 776 31 823

Gmina Obryte Wymiana pokrycia dachowego na budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Obrytem

infrastruktura 
publiczna 65 934 42 890

Gmina Pokrzywnica
Remont świetlicy i pomieszczeń 
towarzyszących w budynku OSP 

w Pokrzywnicy

infrastruktura 
publiczna 127 010 72 427

Gmina Pułtusk Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Lipa

infrastruktura 
publiczna 847 794 274 804

Gmina Pułtusk Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Przemiarowo

infrastruktura 
publiczna 472 497 307 315

Gmina Winnica Remont obiektu sportowo rekreacyjnego 
w Błędostowie

zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

90 695 47 000

Gmina Winnica Plac zabaw  „Zielona Łączka”
zaspokajanie 

potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

61 305 39 485

Gmina Zatory Wyposażenie świetlic wiejskich 
w miejscowości Pniewo i Zatory

infrastruktura 
publiczna 52 738 32 157

Gmina Zatory
Wyposażenie świetlic wiejskich 

w miejscowościach: Dębiny, Drwały, Cieńsza, 
Nowe Borsuki i Wólka Zatorska

infrastruktura 
publiczna 118 790 77 261

Parafia Matki Bożej 
Pocieszycielki Strapionych 

w Winnicy

Prace konserwatorskie przy elewacji 
zabytkowego parafialnego kościoła 

pw. św. Trójcy w Winnicy

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

126 354 82 181

Parafia rzymskokatolicka 
pw. św. Stanisława 

Biskupa Męczennika 
(gmina Świercze)

Kształtowanie obszarów o szczególnym 
znaczeniu dla mieszkańców Klukowa oraz 
poprawa estetyki miejscowości poprzez 

utworzenie miejsca integracji mieszkańców 
i miejsc postojowych

infrastruktura 
publiczna 695 686 500 000

Parafia rzymskokatolicka 
św. Wojciecha (Zambski 

Kościelne, gmina Obryte)

Wymiana konstrukcji i pokrycia dachowego 
nad prezbiterium w kościele parafialnym 

pw. św. Wojciecha w Zambskach Kościelnych

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

85 000 68 000

 2 795 581     1 575 343    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 10 projektów)

Gmina Gzy (1 umowa)

Gmina Obryte (2 umowy)

Gmina Pokrzywnica 
(1 umowa)

Gmina Winnica 
(3 umowy)

Gmina Zatory (2 umowy)

Gmina Świercze (1 umowa)

Gmina Pułtusk (2 umowy)

Świetlice 
i domy kultury

Obiekty 
sportowe, 
place zabaw, 
miejsca 
rekreacji 

Odnowione 
elewacje 
i dachy 
w budynkach 
architektury 
sakralnej

16

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie pułtuskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125   14 915 165 zł  
Działanie 321   17 250 892 zł 
Działanie 313, 322, 323   3 758 338 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   1 266 252 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   1 575 343 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 pułtuskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 711 zł 
Wodociągi - 28 km; Sieć kanalizacyjna - 16 km Kanalizacje zagrodowe - 106
Oczyszczalnie ścieków - 1; Świetlice, domy kultury - 8; Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 6
Centra wsi - 1; Remonty kościołów - 1; Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 8
Organizacja szkoleń - 5; Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 20
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 1; Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 7
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 8; Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 4
Uzyskanie certyfikatów w systemach jakości - 1
Budowa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 7
Rozwój turystyki i rekreacji - 5; Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 3
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - 4; Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 2

Projekty związane z jakością  życia mieszkańców oraz gospodarką wodno-ściekową domi-
nowały w powiecie pułtuskim. Wiele uwagi poświęcono kulturze, obiektom sportowym, re-
kreacji oraz aktywizacji społecznej. 
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świetlice i domy kultury

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Odnowione elewacje i dachy
w budynkach architektury
sakralnej

 -   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

31 823    110 890    

72 427    

168 666    

109 418    

500 000    

582 119    
Gmina Gzy (1 umowa)

Gmina Obryte (2 umowy)

Gmina Pokrzywnica (1 umowa)

Gmina Winnica  (3 umowy)

Gmina Zatory (2 umowy)

Gmina Świerszcze (1 umowa)

Gmina Pułtusk (2 umowy)


