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Szanowni Państwo,

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

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

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

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

 Z wyrazami szacunku 

Janina Ewa Orzełowska
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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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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Umowy podpisane w ramach działania 321

Liczba projektów:
151

Wartość projektów:
84,99 mln zł

Wartość dofinansowania: 
40,19 mln zł

Słowo o powiecie 
Na terenie powiatu siedleckiego, który ma 1603 km2 mieszka 
81 tys. ludzi. Tworzą go gminy: Domanice, Korczew, Kotuń, Mo-
kobody, Mordy, Paprotnia, Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchoże-
bry, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Powiat siedlecki cechuje małe 
uprzemysłowienie. Jest to teren rolniczy, w którym powierzchnia 
użytków rolnych stanowi 77,6% powierzchni ogólnej. Najwięcej 
jest gruntów ornych - 71%, łąki i pastwiska zajmują 25%, a sady 
1%.  Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 8 ha. W pro-
dukcji roślinnej przeważa uprawa zbóż i ziemniaków, w zwie-
rzęcej - chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. Bogactwem 
powiatu jest czysta przyroda, czyste powietrze, czyste rzeki 
i stawy, piękne lasy i rozległe ukwiecone łąki. Na uwagę zasługu-
ją zabytkowe pałace, dwory i świątynie.

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 powiecie siedleckim nie były realizowane projekty w ramach działania 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.

Umowy w zakresie tego działania podpisały gminy: Domanice (2), Kotuń (2), Mordy, Paprotnia, 
Przesmyki, Siedlce, Skórzec, Suchożebry (2), Wiśniew (2), Wodynie (2) i Zbuczyn (2).

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Domanice

Budowa sieci grawitacyjnej i ciśnieniowej kanalizacji 
sanitarnej z przyłączami do budynków oraz dwóch 

podziemnych pompowni ścieków na działkach 
w miejscowościach Olszyc Włościański, 

Olszyc Szlachecki i Czachy gmina Domanice

 1 166 778     539 310    gospodarka 
wodno-ściekowa

6
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Gmina 
Domanice

Budowa sieci kanalizacji z przyłączami do budynków 
oraz podziemnych pompowni ścieków na działkach 

w miejscowosci Emilianówka I etap,  Olszyc Szlachecki 
II etap i Kopcie Domanice

 2 069 680     924 106    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Kotuń Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach 
Kotuń, Józefin, Polaki, Wilczonek  4 934 578     2 634 828    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Kotuń Przebudowa stacji uzdatniania wody 
na terenie gminy Kotuń  2 718 242     1 365 000    gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina 

Paprotnia
Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowosci Hołubla, 

Stasin i Paprotnia  5 347 407     3 079 276    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Przesmyki

Sanitacja gminy Przesmyki poprzez budowę 
przydomowych oczyszczalni ścieków - etap IV 

zadanie 2
 1 747 922     1 061 775    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Siedlce Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Stok 
Lacki ul. Siedlecka, Pruszyn-Pieńki, Pruszyn  5 879 400     2 389 999    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Skórzec Budowa sieci i przyłączy kanalizacyjnych 
w miejscowości Teodorów, Żelków i Dąbrówka - Ług  1 082 749     597 917    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Suchożebry

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
o wydajności do 7,5 m3 na dobę na terenie gminy 

Suchożebry
 1 650 468     1 014 973    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Suchożebry

Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami na 
terenie gminy Suchożebry  2 489 548     1 390 187    gospodarka 

wodno-ściekowa
Gmina 

Wiśniew
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody 

w miejscowości Wiśniew  1 075 064     655 526    gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina 
Wiśniew

Budowa sieci wodociągowej na terenie gminy 
Wiśniew  2 195 209     1 338 542    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wodynie

Budowa sieci wodociągowej w gminie Wodynie 
w m. Borki, Żebraczka, Rudnik Duży, Rudnik Mały, 

Kochany, Łomnica, Jedlina
 2 934 204     1 456 810    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wodynie

Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej 
w gminie Wodynie  3 663 186     1 803 812    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Zbuczyn

Rozbudowa sieci wodociągowej oraz systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

w gminie Zbuczyn
 4 509 183     2 539 673    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Zbuczyn

Budowa oczyszczalni ścieków komunalnych Krzesk 
w miejscowości Tęczki - etap I  2 766 620     1 124 641    gospodarka 

wodno-ściekowa

Miasto i Gmina 
Mordy

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni 
ścieków oraz sieci wodociągowej z przyłączami 

w miejscowości Wyczółki
 379 584     208 491    gospodarka 

wodno-ściekowa

 46 609 820     24 124 866    

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 321
Gmina Domanice ( 2 umowy)

Gmina Kotuń (2 umowy)

Gmina Paprotnia (1 umowa)

Gmina Przesmyki (1 umowa)

Gmina Siedlce (1 umowa)

Gmina Skórzec (1 umowa)

Gmina Suchożebry(2 umowy)

Gmina Wiśniew (2 umowy)

Gmina Wodynie (2 umowy)

Gmina Zbuczyn (2 umowy)

Miasto i Gmina Mordy (1 umowa)

1 463 416

3 999 828

3 079 276

1 061 775

2 389 999597 917
2 405 160

1 994 068

3 260 622

3 664 314
208 491

Gmina Domanice ( 2 umowy)

Gmina Kotuń (2 umowy)

Gmina Paprotnia (1 umowa)

Gmina Przesmyki (1 umowa)

Gmina Siedlce (1 umowa)

Gmina Skórzec (1 umowa)

Gmina Suchożebry(2 umowy)

Gmina Wiśniew (2 umowy)

Gmina Wodynie (2 umowy)

Gmina Zbuczyn (2 umowy)

Miasto i Gmina Mordy (1 umowa)
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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 na terenie powiatu siedleckiego zostały zawarte przez  gminy: 
Domanice (3), Korczew (3), Kotuń (3), Mokobody (2), Mordy (3), Paprotnia (2), Przesmyki, Sie-
dlce (2), Skórzec (4), Suchożebry (5), Wiśniew (3), Wodynie (2), Zbuczyn; GOK: w Mokobodach, 
w Przesmykach, w Siedlcach, w Wiśniewie oraz  w Zbuczynie; M-GOK w Mordach; GBP: w Krze-
ślinie gm. Suchożebry, i w Przesmykach; DPT „Reymontówka” w Chlewiskach gm. Kotuń; parafie: 
MBC w Krzesku gm. Zbuczyn, św. Trójcy w Gończycach gm. Sobolew, NNMP w Hołubli gm. Pa-
protnia, MBC w Krzesku gm. Zbuczyn, św. Andrzeja Boboli w Rudzie Wolińskiej gm. Wodynie oraz 
przez Zgromadzenie Księży Marianów w Skórcu.

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Dom Pracy Twórczej 
Reymontówka

Remont starych zabudowań gospodarczych znajdujacych 
się na terenie zabytkowego parku w Chlewiskach 

połączony z zagospodarowaniem terenu
 483 070    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

Gmina Domanice
Rozbudowa i nadbudowa istniejącego budynku lecznicy 

dla zwierząt z przeznaczeniem na bibilotekę z czytelnią na 
działkach nr 1117,1121/1 w Domanicach

 28 040    infrastruktura 
publiczna

Gmina Domanice
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Przyworach 

Dużych oraz rewitalizacja terenu wokół budynku, 
ogrodzenie terenu

 237 355    infrastruktura 
publiczna

Gmina Domanice
Modernizacja Wiejskiego Domu Kultury 

w Domanicach,rewitalizacja terenu wokół budynku, 
ogrodzenie terenu

 133 215    infrastruktura 
publiczna

Gmina Korczew Remont budynku remizy OSP Tokary, gm. Korczew  171 187    infrastruktura 
publiczna

Gmina Korczew Remont świetlicy wiejskiej w Korczewie, gmina Korczew  46 816    infrastruktura 
publiczna

Gmina Korczew Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Bartkowie, gmina 
Korczew  102 892    infrastruktura 

publiczna

Gmina Kotuń
Rozwój kultury regionalnej poprzez rozbudowę 

i modernizację świetlic wiejskich w miejscowości Sionna 
i Gręzów

 499 661    infrastruktura 
publiczna

Gmina Kotuń Rozwój kultury regionalneuj poprzez remont świetlicy 
wiejskiej w miejscowosciach Nowa Dąbrówka, Sosnowe  299 151    infrastruktura 

publiczna

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 9 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

8

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

kanalizacji zagrodowych 
(szt.)

Stacja uzdatniania wody
Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych 

(km)

13 35 256 1
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Gmina Kotuń Rozwój kultury regionalnej poprzez remont remizy OSP 
w miejscowości Kotuń  212 602    infrastruktura 

publiczna

Gmina Mokoboby Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuków  144 551    infrastruktura 
publiczna

Gmina Mokobody Zagospodarowanie rynku w Mokobodach  252 517    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie sportu 
i rekreacji

Gmina Paprotnia Rozbudowa i remont świetlicy wiejskiej oraz budowa 
zbiornika retencyjnego w miejscowości Hołubla  376 681    infrastruktura 

publiczna

Gmina Paprotnia Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Hołubli  21 742    infrastruktura 
publiczna

Gmina Przesmyki Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Łysów gm. Przesmyki powiat siedlecki  304 636    infrastruktura 

publiczna

Gmina Siedlce Modernizacja-remont budynku świetlicy w miejscowości 
Błoszcz  126 067    infrastruktura 

publiczna

Gmina Siedlce Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości 
Chodów  346 969    infrastruktura 

publiczna

Gmina Skórzec
Remont i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej wraz 

z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Grala-
Dąbrowizna

 238 302    infrastruktura 
publiczna

Gmina Skórzec Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowoci 
Kłódzie  98 016    infrastruktura 

publiczna

Gmina Skórzec
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 
w centrum miejscowości Dąbrówka-Wyłazy

 137 025    infrastruktura 
publiczna

Gmina Skórzec
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej 
w centrum miejscowości Nowaki

 72 691    infrastruktura 
publiczna

Gmina Suchożebry
Remont świetlicy wiejskich w miejscowościach Suchożebry 

i Podnieśno oraz zagospodarowanie terenów przy 
świetlicy w miejscowości Suchożebry

 324 079    infrastruktura 
publiczna

Gmina Suchożebry
Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości 
Krześlinek

 191 555    infrastruktura 
publiczna

Gmina Suchożebry
Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości 
Wola Suchożebrska

 140 036    infrastruktura 
publiczna

Gmina Suchożebry Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Nakory  96 202    infrastruktura 

publiczna

Gmina Suchożebry
Remont budynku świetlicy wiejskiej oraz 

zagospodarowanie terenu przy świetlicy w miejscowości 
Przygody

 199 415    infrastruktura 
publiczna

Gmina Wiśniew
Przebudowa i rozbudowa budymku świetlicy wraz 

z wyposażeniem i zagospodarowaniem placu 
w Wólce Wiśniewskiej

 370 260    infrastruktura 
publiczna

Gmina Wiśniew
Adaptacja, remont i wyposażenie pomieszczeń Gminnego 

Ośrodka Kultury w Wiśniewie wraz z budową windy dla 
niepełnosprawnych

 429 774    infrastruktura 
publiczna

Gmina Wiśniew Budowa chodnika w miejscowościach Mroczki i Śmiary  175 992    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Wodynie Budowa gminnego ośrodka kultury na działce 
ew. nr 813 we wsi Wodynie  500 000    infrastruktura 

publiczna

Gmina Wodynie Zagospodarowanie centrum wsi Seroczyn  369 132    infrastruktura 
publiczna
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Gmina Zbuczyn
Zagospodarowanie centrum wsi Zbuczyn poprzez 

budowę placu zabaw, skateparku oraz chodników i miejsc 
parkingowych

 491 703    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Krześlinie

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Stany Małe oraz zagospodarowanie terenów przy 

świetlicach w miejscowościach Stany Małe i Podnieśno
 290 661    infrastruktura 

publiczna

Gminna Biblioteka 
Publiczna w 

Przesmykach

Modernizacja świetlic wiejskich i otaczającego je terenu 
we wsi Pniewiski, Wólka Łysowska w gminie Przesmyki 

powiatu siedleckiego
 377 285    infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Mokobodach
Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Niwiskach  160 586    infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w 

Przesmykach

Modernizacja świetlicy i wiejskiego budynku wraz 
z terenem otaczającym budynki w miejscowości Dąbrowa 

w gminie Przesmyki powiatu siedleckiego
 227 865    infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w Siedlcach

Modernizacja - remont budynku świetlicy w miejscowości 
Pruszyn Pieńki  112 432    infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w Wiśniewie

Wyposażenie Gminnego Centrum Kół Gospodyń Wiejskich 
w Starych Okninach wraz z zagospodarowaniem placu 

wokół budynku
 206 798    infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w Zbuczynie

Wyposażenie Filii GOK w Starym Krzesku wraz z adaptacją 
terenu na cele rekreacyjno-kulturalne  368 488    infrastruktura 

publiczna
Miasto i Gmina 

Mordy
Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie 

centrum we wsi Klimonty  153 555    infrastruktura 
publiczna

Miasto i Gmina 
Mordy

Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie 
centrum we wsi Radzików Wielki  159 870    infrastruktura 

publiczna
Miasto i Gmina 

Mordy
Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie 

centrum we wsi Wyczółki  139 182    infrastruktura 
publiczna

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w 

Mordach

Remont i wyposażenie świetlicy oraz zagospodarowanie 
centrum wsi we wsi Czepielin  194 541    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
Ryzmskokatolicka 
p.w. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w 

Krzesku

Remont elewacji zabytkowego kościoła pw. Matki Boskiej 
Częstochowskiej w Krzesku Majątku  55 190    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Parafia Rzymskokatol. 
pw. matki Boskiej 

Częstochowskiej w 
Krzesku

Zagospodarowanie placu i otoczenia zabytkowego 
kościoła pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Krzesku  444 810    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Narodzenia 

Najświetszej Maryi 
Panny w Hołubli

Zagospodarowanie terenu 
wokół kościoła parafialnego w Hołubli  92 253    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Andrzeja 
Boboli w Rudzie 

Wolińskiej

Budowa placu parkingowego oraz chodników przy 
kościele parafialnym w Rudzie Wolińskiej  150 923    infrastruktura 

publiczna

Zgromadzenie Księży 
Marianów Dom 

Zakonny

Przebudowa istniejącej nawierzchni i utwardzenie terenu 
na działkach nr ewid. 126 i 127 przy obiekcie zabytkowym 

w miejscowości Skórzec
 340 325    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

 11 096 098    

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323 cd.
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Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 46 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Podział projektów 
pod względem zakresu inwestycji

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

Infrastruktura 
publiczna

Zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie 
turystyki

Zaspokajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie sportu 
i rekreacji

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Zbiorniki, cieki wodne jako miejsca rekreacji

Budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne.

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Gmina Domanice (3 umowy)

Gmina Korczew (3 umowy)

Gmina Kotuń (4 umowy)

Gmina Mokoboby (3 umowy)

Gmina Paprotnia(3 umowy)

Gmina Przesmyki (3 umowy)

Gmina Siedlce (3 umowy)

Gmina Skórzec (5 umów)

Gmina Suchożebry (6 umów)

Gmina Wiśniew (4 umowy)

Gmina Wodynie (3 umowy)

Gmina Zbuczyn (4 umowy)

Miasto i Gmina Mordy  
(4 umowy)

11

88%

6%
4% 2%

infrastruktura publiczna

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
sportu i rekreacji

0,852 km

1

1

1

1

2

2

11

40

99

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca…

Zbiorniki, cieki wodne jako miejsca rekreacji

Budynki wpisane do rejestru zabytków…

Odnowione elewacje i dachy w budynkach…

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne…

Centra wsi

Świetlice i domy kultury

Inne

398 610 320 895

1 494 484

557 654

490 676

909 786

585 468

886 359
1 241 948

1 182 824

1 020 055

1 360 191

647 148Gmina Domanice (3 umowy)

Gmina Korczew (3 umowy)

Gmina Kotuń (4 umowy)

Gmina Mokoboby (3 umowy)

Gmina Paprotnia(3 umowy)

Gmina Przesmyki (3 umowy)

Gmina Siedlce (3 umowy)

Gmina Skórzec (5 umów)

Gmina Suchożebry (6 umów)

Gmina Wiśniew (4 umowy)

Gmina Wodynie (3 umowy)

Gmina Zbuczyn (4 umowy)

Miasto i Gmina Mordy 4 umowy)
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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 „Kapitał-Praca-Rozwój” zrealizowała pięć projektów współpracy  w wymiarze międzyregio-
nalnym. Jej  limit finansowy ogółem  w tym działaniu  to 21,13 mln zł.

W omawianym działaniu podpisano 88 umów (12 OW + 76 MP).

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).
Pięć gmin powiatu siedleckiego: Kotuń, Skórzec, Suchożebry, Wiśniew i Wodynie należy do LGD 
„Kapitał-Praca-Rozwój” z siedzibą w Siedlcach. Gminy: Korczew, Paprotnia i Przesmyki współtwo-
rzą LGD „Tygiel Doliny Bugu”, której biuro znajduje się w Drohiczynie.

Działanie 413

Działanie 421

LEADER

Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.
Limit na działanie 431 dla LGD „Kapitał-Praca-Rozwój” stanowiła kwota 4,28 mln zł.

Działanie 431
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Stowarzyszenie LGD „Kapitał-Praca-Rozwój”
W Stowarzyszeniu zrzeszonych jest 19 gmin (z czterech powiatów: sokołowskiego, mińskiego, 
węgrowskiego i siedleckiego) o łącznej powierzchni 2850 km2: Bielany, Cegłów, Domanice, Gręb-
ków, Kałuszyn, Kotuń, Latowicz, Liw, Miedzna, Mokobody, Mordy, Mrozy, Siedlce, Skórzec, Su-
chożebry, Wierzbno, Wiśniew, Wodynie i Zbuczyn. Użytki rolne zajmują od 63% do 73% gruntów 
poszczególnych gmin. Obszar Grupy zamieszkuje około 140 tys. ludzi. Do mocnych stron tego 
terenu zaliczono m.in.: unikatowe wartości edukacyjne: historyczne, przyrodnicze, kulturowe 
i środowiskowe; malownicze rzeki Liw i Świder; niski stopień uprzemysłowienia oraz kompleksy 
leśne. Lokalna Strategia Rozwoju nakreśliła dla Grupy cele szczegółowe m.in.: *rozszerzenie 
bazy noclegowej; * polepszenie jakości bazy gastronomicznej; * zwiększenie atrakcyjności tury-
stycznej; *tworzenie organizacji pozarządowych; * rozwój usług dla ludności.

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

Stowarzyszenie 
"Kapitał - Praca 

- Rozwój"
21 135 004 400 000 2 850 000 9 950 000 7 935 004 422 457 4 283 751 3 326 180 957 571
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania LGD Małe Projekty

Gmina Domanice (1 umowa)

Gmina Kotuń (3 umowy)

Gmina Mokobody (12 umów)

Gmina Paprotnia (6 umów)

Gmina Przesmyki (5 umów)

Gmina Siedlce (9 umów)

Gmina Skórzec (3 umowy)

Gmina Suchożebry (9 umów)

Gmina Wiśniew (14 umów)

Gmina Wodynie (9 umów)

Gmina Zbuczyn (5 umów)

19 909 50 968

105 427

72 393

73 958

157 065

33 996
145 025

136 691

139 455

73 833
Gmina Domanice (1 umowa)

Gmina Kotuń (3 umowy)

Gmina Mokobody (12 umów)

Gmina Paprotnia (6 umów)

Gmina Przesmyki (5 umów)

Gmina Siedlce (9 umów)

Gmina Skórzec (3 umowy)

Gmina Suchożebry (9 umów)

Gmina Wiśniew (14 umów)

Gmina Wodynie (9 umów)

Gmina Zbuczyn (5 umów)
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Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

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

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

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

14

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Korczew Remont świetlicy wiejskiej 
w Drażniewie, gm. Korczew infrastruktura publiczna  229 086     118 721    

Gmina Korczew Rewitalizacja centrum miejscowości 
Korczew, gm. Korczew

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 265 814     125 250    

Gmina Kotuń
Rozwój kultury regionalnej poprzez 

rozbudowę świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Żeliszew Duży

infrastruktura publiczna  432 258     167 570    

Gmina Paprotnia
Modernizacja świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Paprotnia wraz 

z wyposażeniem
infrastruktura publiczna  328 353     200 265    

Gmina Suchożebry
Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej oraz przebudowa 
chodnika w m. Nakory

infrastruktura publiczna  163 868     99 925    

Gmina Suchożebry
Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w centrum wsi 
Suchożebry

infrastruktura publiczna  142 746     92 379    

Gmina Wiśniew

Rozbudowa istniejącego budynku 
świetlicy wiejskiej z wyposażeniem 

i zagospodarowaniem placu 
w Borkach Paduchach 

z przeznaczeniem na Wiejski Dom 
Integracji

infrastruktura publiczna  494 939     230 000    

Gmina Wodynie Budowa pawilonu turystycznego 
"Wioska Tradycji Rolniczej" infrastruktura publiczna  611 151     277 000    

Gmina Zbuczyn

Remont Świetlicy wiejskiej 
w Grochówce wraz z zakupem 

wyposażenia i zagospodarowaniem 
terenu

infrastruktura publiczna  500 968     305 468    

Parafia katolicka 
Nawiedzenia NMP 

w Seroczynie

Modernizacja otworów okiennych 
i remont elewacji zewnętrznej 

kościoła w Seroczynie

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  309 337     243 217    

1

1

5

12

16

41

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

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia…

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

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR
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Parafia 
rzymskokatolicka 
pod wezwaniem 

matki Boskiej 
Częstochowskiej 

w Krzesku

Remont zewnętrznej elewacji 
zabytkowej plebanii w Krzesku 

Majątku wykorzystywanej przez 
Diecezjalny Ośrodek Trzeźwości 
i centrum Edukacji Ekologicznej 

oraz  utwardzenie nawierzchni w jej 
otoczeniu

zachowanie dziedzictwa 
kulturowego  251 854     188 890    

Skórzeckie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne

Utworzenie świetlicy 
społeczno-kulturalno-rekreacyjnej 

w miejscowości Skórzec
infrastruktura publiczna  101 494     76 120    

 3 831 869     2 124 805    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 11 projektów)

Gmina Korczew (2 umowy)

Gmina Kotuń (1 umowa)

Gmina Paprotnia (1 umowa)

Gmina Suchożebry (2 umowy)

Gmina Wiśniew  (1 umowa)

Gmina Wodynie (1 umowa)

Gmina Zbuczyn (1 umowa)

Gmina Skórzew (1 umowa)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Odnowione elewacje 
i dachy w budynkach 
architektury sakralnej

7

2

2

świetlice i domy kultury

centra wsi

Odnowione elewacje i dachy
w budynkach architektury
sakralnej

LGD „Tygiel Doliny Bugu” - woj. podlaskie
Do Grupy należą 24  gminy (16  mazowieckich) z czterech powiatów: łosickiego, siedleckiego, 
siemiatyckiego i sokołowskiego: Ceranów, Drohiczyn, Dziadkowice,  Grodzisk, Huszlew, Jabłon-
na Lacka, Korczew, Kosów Lacki, Łosice, Mielnik, Milejczyce, Nurzec-Stacja, Olszanka, Paprotnia, 
Perlejewo, Platerów, Przesmyki, Repki, Sabnie, Sarnaki, Siemiatycze, Sokołów Podlaski, Stara 
Kornica, Sterdyń. Specyficzne walory przyrodniczo-kulturowe, jeden z najmocniejszych atutów 
tego terenu zamieszkanego przez około 100 tys. ludzi były kanwą, na której oparto Lokalną 
Strategię Rozwoju. Dla ludności, w 90%  rolniczej, dobrą perspektywą jest chów bydła mleczne-

243 971

167 570

200 265

192 304

230 000
520 217

494 358

76 120

Gmina Korczew (2 umowy)

Gmina Kotuń (1 umowa)

Gmina Paprotnia (1 umowa)

Gmina Suchożebry (2 umowy)

Gmina Wiśniew  (1 umowa)

Gmina Wodynie (1 umowa)

Gmina Zbuczyn (1 umowa)

Gmina Skórzew (1 umowa)
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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 siedleckim. A oto co zostało zrobione:

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

Umowy podpisane w ramach działania LGD Małe Projekty - Zakres operacji

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej oraz stron 
internetowych, przygotowanie i wydruk publikacji

Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów 
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Fundacja „Pałac w Korczewie” 
(1 umowa)

Gmina Korczew 
(10 umów)

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego 
w Warszawie (1 umowa)

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów 
i Regionów Nadbużańskich (1 umowa)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Drażniew 
(1 umowa)

1

1

2

5

5

Organizacja szkoleń i innych przedsięwzięć o charakterze
edukacyjnym

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej z wyłączeniem pasów
drogowych dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich

Utworzenie lub zmodernizowanie bazy informacji turystycznej
oraz stron internetowych, przygotowanie i wydruk publikacji

Organizacja imprez kulturalnych, rekreacyjnych lub sportowych

Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich

18 220

180 328

12 243

10 568

19 617Fundacja "Pałac w Korczewie" (1
umowa)

Gmina Korczew (10 umów)

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa
Rolniczego w Warszawie (1
umowa)

Stowarzyszenie Gmin, Powiatów i
Regionów Nadbużańskich (1
umowa)

Stowarzyszenie  na Rzecz Rozwoju
Wsi Drażniew (1 umowa)
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go i produkcja żywności metodami ekologicznymi oraz rozwój agroturystyki. Charakterystyczne 
jest znaczenie przetwórstwa spożywczego i przerobu drewna. LSR wyodrębniła dwa cele strate-
giczne: *wspieranie rozwoju regionu  poprzez przedsiębiorczość oraz wykorzystanie lokalnych 
zasobów; *wspieranie inicjatyw lokalnych oraz podnoszenie świadomości społecznej. 
W ramach budżetu LGD Tygiel Dolny Bugu gminy powiatu siedleckiego zawarły 14 umów 
na kwotę  240 975 zł.



Środki EFRROW wykorzystane w powiecie siedleckim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321    24 124 866 zł 
Działanie 313, 322, 323   11 596 098 zł 
Działanie Leader Małe Projekty    1 329 697 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi    2 124 805 zł 

 -   zł

 5000 000 zł

 10000 000 zł

 15000 000 zł

 20000 000 zł

 25000 000 zł

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 496 zł
Wodociągi - 13 km, Kanalizacja - 35 km, Liczba wybudowanych kanalizacji zagrodowych - 256
Stacja udatniania wody - 1, Świetlice i domy kultury - 40, Centra wsi - 11
Mała architektura - 2,Tereny zielone, miejsca wypoczynku - 2
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 1
Zbiorniki wodne jako miejsca rekreacji - 1
Zabytki używane na cele publiczne - 1
Remont architektury sakralnej - 1, Ścieżki rowerowe - 850 m
Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 12, Organizacja szkoleń - 5
Remont lub wyposażenie świetlic wiejskich - 5,
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 30
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 4
Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 12
Punkty informacji turystycznej - 9
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 4
Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 5
Udział w targach i konkursach - 1
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej  - 1
Energia odnawialna - 1

W powiecie siedleckim postawiono na kulturę. Ale nie tylko, gdyż zadbano również o ja-
kość życia mieszkańców oraz turystykę i rekreacją. Podobnie jak w innych powiatach zyskała 
z funduszy PROW gospodarka wodno-ściekowa.
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