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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. sochaczewski

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:
71

Wartość projektów:
53,1 mln zł

Wartość dofinansowania: 
26,97 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat utworzony przez gminy: Brochów, Iłów, Młodzieszyn, 
Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin zamieszkuje 85 tys. 
ludzi. Ze względu na to, że Warszawa i Łódź znajdują się 
w promieniu 60 km od Sochaczewa, na terenie powiatu powsta-
ły bazy transportowe, składy celne, firmy logistyczne, a także 
duże przedsiębiorstwa produkcyjne. Powiat sochaczewski zna-
ny jest m.in. z plantacji wysokiej jakości owoców i warzyw. 
W powiecie są pierwszorzędne atrakcje turystyczne. Liczne 
wycieczki i melomani z całego świata odwiedzają dworek Cho-
pinów w Żelazowej Woli, pątnicy przybywają do sanktuarium 
w Niepokalanowie, turyści oglądają eklektyczny pałac Druc-
kich-Lubeckich w Teresinie, a także gotycko-renesansową świą-
tynię w Brochowie, w której ochrzczono Fryderyka Chopina.

Umowy podpisane w ramach działania 125

Umowy podpisane w ramach działania 321

Obejmuje ono m.in. scalanie gruntów rolnych, urządzenie dróg dojazdowych, gospo-
darowanie rolniczymi zasobami wody w celu poprawy jakości gleb, a także zwiększenie 
retencji mającej podnieść poziom bezpieczeństwa mieszkańców przed powodziami. 
W związku z tym realizowana jest melioracja, sieć drenarska, buduje się lub naprawia wały 
przeciwpowodziowe, regulacji poddawane są rzeki. Na wszystkie projekty w tym działaniu 
Mazowsze otrzymało 46,3 mln euro.
W powiecie sochaczewskim w ramach tego działania realizowane są cztery projekty na tere-
nie gmin Brochów (2), Iłów i Sochaczew.

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.

Gminy powiatu zawarły siedem umów w działaniu 321: Brochów, Iłów (2), Młodzieszyn, Nowa 
Sucha, Rybno i Teresin.

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

8,15

Dotychczas 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

Odbudowa Kanału Kromnowskiego zadanie I w km 
0+000 - 5+000 wraz ze znajdującymi się na nim dwoma 

jazami
Podstawowe  2 580 070     1 512 246    Brochów

Kanał Brzozów - przebudowa przekroju podłużnego 
i poprzecznego w km 0+000- 5+950 gm. Iłów Podstawowe  376 480     225 805    Iłów

Rzeka Witonia - przebudowa przekroju podłużnego 
i poprzecznego w km 0+000-2+200 gm. Sochaczew 

i Rybno
Podstawowe  345 776     206 053    Sochaczew   

Jaz na rzece Łasica w miejscowości Łasice i Tułowice 
w gminie Brochów Podstawowe  1 871 060     1 319 098    Brochów

 5 173 386     3 263 202    

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Brochów

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej 
w miejscowościach Wólka Smolana, Brochocin, 

Olszowiec w gminie Brochów
 1 727 286     1 053 223    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Iłów
Uporządkowanie gospodarki ściekowej w północnej części 
osady Iłów oraz budowa wodociągu Iłów-Osada-Wołyńskie 

gm. Iłów
 3 874 046     1 912 331    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Iłów Rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego 
w gminie Iłów  4 522 787     2 087 689    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Młodzieszyn Budowa kanalizacji sanitarnej w Młodzieszynie - III etap  7 833 165     4 000 000    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Nowa Sucha

Rozwiązanie problemów z odprowadzaniem 
i oczyszczaniem ścieków w gminie Nowa Sucha - etap I  3 243 999     1 543 584    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Rybno

Budowa systemu oczyszczania ścieków komunalnych 
w miejscowości Rybno  7 123 998     4 000 000    gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Teresin Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków m. Granice  5 497 638     2 167 662    gospodarka 

wodno-ściekowa

 33 822 919     16 764 489    

6 7

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

Gmina Brochów (1 umowa)

Gmina Iłów (2 umowy)

Gmina Młodzieszyn (1 umowa)

Gmina Nowa Sucha (1 umowa)

Gmina Rybno (1 umowa)

Gmina Teresin (1 umowa)

1 053 223

4 000 020

4 000 0001 543 584

4 000 000

2 167 662

Gmina Brochów (1 umowa)

Gmina Iłów (2 umowy)

Gmina Młodzieszyn (1 umowa)

Gmina Nowa Sucha (1 umowa)

Gmina Rybno (1 umowa)

Gmina Teresin (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 podpisały następujące gminy: Brochów (2), Iłów (2), Młodzie-
szyn (4), Nowa Sucha (2), Rybno, Teresin (2), oraz OSP w Iłowie.

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Brochów Budowa skweru Chopinowskiego oraz zagospodarowanie 
terenu centrum kultury w miejscowości Brochów  345 200    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki

Gmina Brochów
Przebudowa i rozbudowa oraz zmiana sposobu 

uzytkowania budynku stacji kolejowej wąskotorowej 
w miejscowości Tułowice Gmina Brochów 

 500 000    infrastruktura 
publiczna

Gmina Iłów
Modernizacja-rewiztalizacja Rynku Staromiejskiego 

z zielenią, oświetleniem parkowym oraz elementami 
małej infrastruktury w Iłowie

 272 782    infrastruktura 
publiczna

Gmina Iłów Budowa kompleksu sportowego -  rekreacyjnego 
w Brzozowie, Gmina Iłów  333 567    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki

Gmina Młodzieszyn Wiejskie Centrum Kultury w Kamionie  217 748    infrastruktura 
publiczna

Gmina Młodzieszyn Odnowa centrum Młodzieszyna  500 000    infrastruktura 
publiczna

Gmina Młodzieszyn Rozbudowa budynku strażnicy na świetlicę wiejską 
w miejscowści Witkowice w gminie Młodzieszyn  142 249    infrastruktura 

publiczna

Gmina Młodzieszyn
Rewitalizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w Kamionie 

oraz roboty remontowe straznicy, 
gmina Młodzieszyn - etap II

 190 097    infrastruktura 
publiczna

Gmina Nowa Sucha Budowa placu zabaw w Antoniewie, gm. Nowa Sucha  21 339    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Gmina Nowa Sucha Budowa placu zabaw w Kozłowie Biskupim, 
gm. Nowa Sucha  15 003    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki

Gmina Rybno Gminne Centrum Rekreacji i Sportu w Rybnie  354 145    
zaspokajanie potrzeb 

społecznych 
w zakresie turystyki

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 2 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela
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Gmina Teresin Zorganizowanie skweru z placem zabaw dla dzieci 
przy ulicy Południowej  109 427    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki

Gmina Teresin Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 
programu Moje boisko - Orlik 2012 w Szymanowie  87 000    

zaspokajanie potrzeb 
społecznych 

w zakresie turystyki
Ochotnicza Straż 
Pożarna w Iłowie

Rozwój integracji społecznej poprzez rozbudowę 
i modernizację Świetlicy Wiejskiej w Iłowie  123 000    infrastruktura 

publiczna

 3 211 557    

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

ścieków (szt.)
Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych (km)

2 5 1

Podział projektów
pod względem zakresu inwestycji

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

Infrastruktura 
publiczna

Zaspokajanie 
potrzeb 
społecznych 
w zakresie
turystyki

Gmina Brochów 
(2 umowy)

Gmina Iłów 
(3 umowy)

Gmina Młodzieszyn 
(4 umowy)

Gmina Nowa Sucha 
(2 umowy)

Gmina Rybno 
(1 umowa)

Gmina Teresin 
(2 umowy)

845 200

729 349
1 050 094

36 342

354 145

196 427

Gmina Brochów (2 umowy)

Gmina Iłów (3 umowy)

Gmina Młodzieszyn (4 umowy)

Gmina Nowa Sucha (2 umowy)

Gmina Rybno (1 umowa)

Gmina Teresin (2 umowy)

50%50%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 10 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Świetlice i domy kultury

Obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku 1

1

2

7

obiekty małej architektury

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

świetlice i domy kultury

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca
rekreacji
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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 „Ziemia Chełmońskiego” bierze udział w trzech projektach współpracy z zakresu dzidzic-
twa kulinarnego i kulturowego. Dwa projekty współpracy w wymiarze międzynarodowym zre-
alizowała LGD „Aktywni Razem”. Natomiast LGD „Razem dla Rozwoju” zorganizowała między-
regionalny projekt o charakterze turystycznym.
Poszczególne LGD w działaniu 421 dysponowały następującymi budżetami: „Ziemia Chełmoń-
skiego” - 260 tys. zł;  „Między Wisłą a Kampinosem” - 355 tys. zł; „Aktywni Razem” - 210 tys. zł; 
„Razem dla Rozwoju” - 161 tys. zł. 

W działaniu 413 podpisano na terenie powiatu 46 umów (OW 14; MP 32); kwota dofinansowania  
wyniosła 2,98 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).
W powiecie sochaczewskim funkcjonują 4 Lokalne Grupy Działania:
- „Ziemia Chełmońskiego” z siedzibą w Żabiej Woli, do której przystąpiły gminy: Nowa Sucha, Ryb-
no, Sochaczew i Teresin;
- „Między Wisłą a Kampinosem” z siedzibą w Czosnowie, której członkiem jest gmina Brochów;
- „Aktywni Razem”, której biuro znajduje się w Łącku, jej członkiem jest  gmina Iłów;  
- „Razem dla Rozwoju” z centralą w Wyszogrodzie, którą współtworzy gmina Młodzieszyn.

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.

Na wydatki związane z działaniem 431 LGD miały limit w następujących kwotach: „Ziemia 
Chełmońskiego” - 2,5 mln zł; „Między Wisłą a Kampinosem” - 3,43 mln zł; „Aktywni Razem”  
- 2,23 mln zł; „Razem dla Rozwoju” - 1,56 mln zł.

Działanie 431
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LGD „Ziemia Chełmońskiego”
Jedenaście gmin utworzyło LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Jedna z nich - Nadarzyn  znajduje się 
w powiecie pruszkowskim, cztery  w powiecie  grodziskim: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jak-
torów i Żabia Wola;  dwie: Mszczonów i Radziejowice  w powiecie żyrardowskim; Nowa Sucha, 
Rybno, Sochaczew i Teresin są na terenie powiatu sochaczewskiego. Łączy je wspólna historia 
i kultura zachodniego Mazowsza. Obszar funkcjonowania Grupy wynosi 972 km2 i zamieszkany 
jest przez 86 tys. ludzi. Tereny te niegdyś typowo rolnicze przekształcają się w kierunku bardziej 
zróżnicowanym funkcjonalnie: rozwija się pozarolnicza działalność gospodarcza, przetwórstwo 
i usługi, w tym związane z rekreacją i wypoczynkiem. Lokalna Strategia Rozwoju LGD ma dwa 
cele ogólne: * rozwój kapitału społecznego; * zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrod-
niczego i kulturowego, realizowane przez osiąganie celów szczegółowych.  

LGD Fundacja „Aktywni Razem”
LGD Fundację „Aktywni Razem” utworzyło 12 gmin zamieszkanych przez 70 tys. ludzi: Baru-
chowo (woj. kuj.-pom.), Gąbin, Gostynin, Iłów, Kowal (miasto, woj. kuj.-pom.), Kowal (gmina, 
woj. kuj.-pom.), Łąck, Nowy Duninów, Pacyna, Sanniki, Słubice  i  Szczawin Kościelny. Łączna 
powierzchnia terenu, który obejmuje  Grupa  wynosi  1417 km2. Z przeprowadzonych analiz 
wynika, że wśród szans obszaru LGD jest m.in. rozwój energetyki odnawialnej, zainteresowanie 
kupowaniem i odnową zabytków architektury, rozwój turystyki i rekreacji. W Lokalnej Strategii 
Rozwoju nakreślono cele strategiczne, m.in. *ekologizację  rolnictwa: *wzmocnienie sektora tu-
rystycznego; *informatyzację i upowszechnienie dostępu do Internetu. 

LGD „Razem dla Rozwoju”
Grupę utworzyły gminy: Bodzanów, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Mała Wieś, Młodzieszyn, 
Radzanowo, Wyszogród i Zakroczym, które zajmują  895 km2  i wchodzą w skład powiatów: 
płockiego, płońskiego, nowodworskiego i sochaczewskiego.  Na obszarze LGD mieszkają 53 tys. 
ludzi. Gospodarka zdominowana jest przez rolnictwo, lecz wśród pracujących mieszkańców 
większość utrzymuje się z pracy poza sektorem  rolnym. Przeważa chów trzody chlewnej i bydła  
mlecznego oraz uprawa zbóż. Są  również gospodarstwa wyspecjalizowane w uprawach  owo-
ców. Strategia Grupy wśród celów szczegółowych wymienia: *integrację mieszkańców wokół 
działań prorozwojowych; *rozwój infrastruktury o funkcjach społecznych; *aktywizację zawodo-
wą mieszkańców i rozwój przedsiębiorczości; *promocję i rozwój turystyki.
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Budżety Lokalnych Grup Działania

Nazwa LGD

Umowy ramowe - kwota
limit na działanie 413

limit na 
działanie 

421

limit na działanie 431

ogółem 
413 413-311 413-312 413-

313.322.323
413 - małe 

projekty
ogółem 

431
koszty 

bieżące

nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
„Ziemia 

Chełmońskiego”

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

Aktywni Razem 12 922 436 1 050 335 1 618 998 6 425 056 3 828 047 210 063 2 230 609 1 667 131 563 478

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
„Razem dla 
Rozwoju”

6 246 252 899 390 652 047 3 745 021 949 794 161 541 1 561 563 1 195 403 366 160

Między Wisłą 
a Kampinosem 13 741 708 687 085 2 061 256 8 245 025 2 748 342 355 389 3 435 427 1 802 449 1 632 978

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Brochów Utworzenie placu zabaw oraz utwardzenie części działki 
przy remizie OSP w Kromnowie gmina Brochów 15.1.4  24 994     19 995    

Brochów Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP 
w Miszorach 15.2.3  8 162     6 529    

Brochów
Modernizacja istniejącej bazy turystyczno-rekreacyjnej, 
tj. przystani kajakowej we wsi Plecewice poprzez zakup 

nowoczesnych kajaków z wyposażeniem
15.3.2  24 640     19 712    

Brochów Sportowy piknik rodzinny im. Andrzeja Urbaniaka 15.2.1  11 180     8 944    

Brochów Turniej piłkarski Ochotniczej Straży Pożarnej 
gminy Brochów 15.2.1  7 912     6 330    

Brochów Doposażenie świetlicy w OSP Brochów w sprzęt 
nagłaśniający oraz krzesła 15.2.3  24 633     19 706    

Brochów Urządzenie placu zabaw w miejscowości Miszory 15.1.4  20 456     16 365    

Brochów Remont połączony z modernizacją istniejącej świetlicy 
wiejskiej w strażnicy OSP Przęsławice 15.2.3  23 073     18 459    

Brochów Piknik rekreacyjny oraz zajęcia sportowe dla najmłodszych 15.1.3  6 400     5 120    

Brochów
Impreza pn. Radosne Wakacje - piknik rekreacyjny oraz 

zajęcia sportowe dla najmłodszych na terenie 
gminy Brochów

15.2.1  9 295     7 436    

Brochów Piknik integracyjny promujący lokale tradycje, wyroby 
i obrzędy 15.5.3  6 160     4 928    

Brochów
Zwiększenie atrakcyjności istniejącej bazy 

turystyczno-rekreacyjnej we wsi Plecewice poprzez 
wyposażenie jej w plac zabaw i rekreacji"

15.3.2  25 000     20 000    

Brochów Modernizacja bazy sportowo-rekreacyjnej we wsi 
Plecewice poprzez wyposażenie w kontener sanitarny 15.3.2  25 000     20 000    

Brochów Remont połączony z modernizacja istniejącej świetlicy 
wiejskiej przy OSP w Śladowie 15.2.3  22 936     18 349    

Brochów Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Plecewicach 15.2.3  24 284     19 427    

Brochów Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej Wólce Smolanej 15.2.3  23 511     18 809    

Iłów
Podróż do korzeni - cykl imprez rekreacyjnych 

z poznawczymi elementami tradycji i historii Ziemi 
Iłowskiej

15.1.3  15 409     12 327    

Iłów Montaż kotła na biomasę na potrzeby gospodarstwa 
agroturystycznego „Pod Jastrzębcem” 15.7  21 563     17 251    

Iłów Montaż kotła na biomasę w gospodarstwie 
agroturystycznym w m. Iłów 15.7  14 198     11 359    

Iłów Iłów od Konrada Mazowieckiego do dziś - druk monografii 
opisującej dzieje Ziemi Iłowskiej 15.2.1  25 000     20 000    
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LGD „Między Wisłą a Kampinosem”
Łączna powierzchnia obszaru, który Grupa obejmuje działaniem wynosi 937 km2. Na tym terenie 
mieszka 118 tys. ludzi. Gminy wchodzące w skład LGD: Błonie, Brochów, Czosnów, Izabelin, Kampi-
nos, Leoncin, Leszno, Łomianki, Ożarów i Stare Babice należą do powiatów: nowodworskiego, war-
szawskiego zachodniego i sochaczewskiego. Z wyjątkiem gmin Ożarów i Błonie przeważają gleby 
V i VI klasy bonitacyjnej, przewidziane do zalesienia, co dodatkowo zwiększy powierzchnię lasów, 
która wynosi 31%. Atutami terenu, na którym działa Grupa są m.in.: różnorodne tradycje kulturowe, 
interesujące położenie i liczne walory środowiska (sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Narodowego), 
rozwinięte drobne usługi i handel, a także infrastruktura turystyczna. Realizowana Lokalna Strategia 
Rozwoju wyznaczyła najważniejsze cele do osiągnięcia (ogólne i szczegółowe) m.in: *rozwój działal-
ności gospodarczej; *odnowę  wsi, zachowanie dziedzictwa kulturowego i wykorzystanie zasobów 
naturalnych; *wspieranie i promowanie lokalnej aktywności.
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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 Brochów (16 umów)

Gmina Iłów (7 umów)

Gmina Młodzieszyn (2 umowy)

Gmina Nowa Sucha (1 umowa)

Gmina Rybno (2 umowy)

Gmina Sochaczew (3 umowy)

Gmina Teresin (3 umowy)

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej 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

15

Iłów Montaż ogniw fotowoltaiczych na potrzeby gospodarstwa 
agroturystycznego „Pod Jastrzębcem” 15.7  21 875     17 500    

Iłów Żyjmy zgodnie z tradycją i naturą - organizacja imprezy 
sportowo rekreacyjnej promującej walory ziemi iłowskiej 15.1.3  22 742     18 194    

Iłów Utworzenie Regionalnej Izby Tradycji - Powidlany Zakątek 15.3.2  25 000     20 000    

Młodzieszyn Warsztaty taneczne dla dzieci oraz młodzieży i poprawa 
sprawności fizycznej dla dorosłych 15.2.1  12 003     9 602    

Młodzieszyn Książka Ziemia Młodzieska 15.5.5  50 813     40 650    

Nowa Sucha Cykl spływów kajakowych szlakiem walk nad Bzurą 15.1.3  22 601     18 081    

Rybno

Przeprowadzenie warsztatów dokumentowania przeszłości 
i prowadzenia wywiadów oraz wydanie albumu 

pt. „Krzyże i kapliczki przydrożne gminy Rybno. Historia 
i legenda” wraz z płytą zawierającą wywiady 
z mieszkańcami dotyczące tychże obiektów

15.3.1  24 971     19 977    

Rybno Tam gdzie Zabłocki mydło produkował 15.3.1  22 210     17 768    

Sochaczew Rozwinięcie turystyki na terenie LGD poprzez wyposażenie 
obiektu pełniącego funkcję turystyczne 15.3.2  24 823     19 859    

Sochaczew Opracowanie i druk materiałów promocyjnych 
o gminie Sochaczew 15.3.1  21 696     17 357    

Sochaczew Spotkanie integracyjne wraz z organizacją zawodów 
piłkarskich w Feliksowie 15.1.3  18 497     14 798    

Teresin Przedstawienie „Król Ból” 15.2.2  16 310     13 048    

Teresin
Gmina Teresin zaprasza na Ziemię Chełmońskiego 
- wydanie materiałów promujących Lokalną Grupę 

Działania z perspektywy gminy Teresin
15.3.1  18 000     14 400    

Teresin Moje miejsce na ziemi wczoraj i dziś - plenerowa wystawa 15.5.5  15 213     12 170    

 680 561     544 449    

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

230 109

116 630

50 253

18 081

37 745

52 013

39 618

Gmina Brochów (16 umów)

Gmina Iłów (7 umów)

Gmina Młodzieszyn (2 umowy)

Gmina Nowa Sucha (1 umowa)

Gmina Rybno (2 umowy)

Gmina Sochaczew (3 umowy)

Gmina Teresin (3 umowy)

3

3

7

9

12

Promowanie, zachowanie lokalnego
dziedzictwa kulturowego i historycznego

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia

prowadzenia działalności kulturalnej lub…

Podnoszenie jakości życia społeczności
lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

14
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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 Brochów

Poprawa bezpieczeństwa w imprezach 
sportowych / masowych poprzez 

przebudowę boiska gminnego w Janowie 
gmina Brochów

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
116 891 76 026

Gmina Iłów Rozbudowa i przebudowa budynku 
Gminnego Ośrodka Kultury w Iłowie infrastruktura publiczna 571 333 315 090

Gmina Iłów
Sztuka ludowa jako inspiracja do 

stworzenia wyjątkowego miejsca zabaw 
dla dzieci i dorosłych

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
243 730 153 900

Gmina Młodzieszyn Remont i rozbudowa strażnicy OSP Budy 
Stare z adaptacją na świetlicę wiejską infrastruktura publiczna 389 656 225 832

Gmina Nowa Sucha Budowa chodnika przy ulicy Olimpijskiej 
w Kozłowie Biskupim - etap II infrastruktura publiczna 123 667 80 434

Gmina Nowa Sucha
Rozbudowa i przebudowa budynku 

gminy Nowa Sucha na potrzeby Biblioteki 
Publicznej

infrastruktura publiczna 635 639 319 556

Gmina Rybno Budowa budynku zaplecza socjalnego
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

550 909 313 526

Gmina Sochaczew Budowa ogólnodostępnego placu zabaw 
dla mieszkańców gminy Sochaczew

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
60 338 35 590

Gmina Sochaczew
Budowa budynku socjalno-sportowego 

w gminie Sochaczew w miejscowości 
Feliksów

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
615 895 400 000

Gmina Sochaczew Budowa boiska z poliuretanu 
w Wymysłowie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
456 617 114 410

Gmina Teresin Boisko wielofunkcyjne z miejscami 
parkingowymi we wsi Granice

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
283 392 171 707

Gmina Teresin Świetlica wiejska we wsi Paprotnia infrastruktura publiczna 142 709 87 703
Gmina Teresin Świetlica wiejska we wsi Skrzelew infrastruktura publiczna 115 260 74 965

Gmina Teresin Plac zabaw w Teresinie
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

89 900 58 471

Gmina Teresin Skwer Małego Rycerzyka
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w zakresie 
turystyki

78 236 50 000

 4 474 172     2 477 210    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 3 projekty)

Gmina Brochów (1 umowa)

Gmina Iłów (2 umowy)

Gmina Młodzieszyn (1 umowa)

Gmina Nowa Sucha (2 umowy)

Gmina Rybno (1 umowa)

Gmina Sochaczew (3 umowy)

Gmina Teresin (5 umów)

Świetlice 
i domy kultury

Centra wsi

Obiekty sportowe, 
place zabaw, 
miejsca rekreacji 

16

76 026

468 990

225 832

399 990

313 526

550 000

442 846

Gmina Brochów (1 umowa)

Gmina Iłów (2 umowy)

Gmina Młodzieszyn (1 umowa)

Gmina Nowa Sucha (2 umowy)

Gmina Rybno (1 umowa)

Gmina Sochaczew (3 umowy)

Gmina Teresin (5 umów)

1

1

1
świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie sochaczewskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125   3 263 202 zł 
Działanie 321   16 764 489 zł 
Działanie 313, 322, 323   5 873 952 zł 
Działanie Leader Małe Projekty   544 449 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   2 477 210 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 sochaczewskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 317 zł 
Wodociągi - 2 km; Sieć kanalizacyjna: 5 km; Oczyszczalnie ścieków - 1
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji -7; Świetlice, domy kultury - 2
Mała architektura -1; Tereny zielone, miejsca wypoczynku - 1
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 5; Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 1
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 6; Punkty informacji turystycznej - 4
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 5
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 5
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 2
Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 2
Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych - 3

Inwestycjom w infrastrukturę oraz pobudzaniu  aktywności społecznej poświęcono najwię-
cej uwagi w ramach projektów PROW.

 -   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


