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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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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. warszawski
zachodni

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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Umowy podpisane w ramach działania 321Liczba projektów:
106

Wartość projektów:
27,15 mln zł

Wartość dofinansowania: 
10,39 mln zł

Słowo o powiecie 
W siedmiu gminach powiatu warszawskiego zachodniego: 
w Błoniu, Izabelinie, Kampinosie, Lesznie, Łomiankach, Oża-
rowie Mazowieckim i Starych Babicach mieszka 110 tys. lu-
dzi. Położenie tuż za granicami Warszawy sprzyja rozwojowi 
gospodarczemu, a bliskość Puszczy Kampinoskiej decyduje 
o atrakcyjności terenu jako miejsca weekendowego wypo-
czynku mieszkańców stolicy. Tereny te są również mieszkal-
nym zapleczem Warszawy, idealnie nadającymi się do ucieczki 
przed zgiełkiem wielkiego miasta. Urodzajne gleby na południu 
powiatu przyczyniły się do powstania gospodarstw ogrodni-
czych. M.in. z tego względu w Broniszach powstał Warszaw-
ski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy, największy tego typu 
w Polsce.

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 powiatu nie realizowano żadnych projektów w ramach tego działania.

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.

Cztery gminy w powiecie podpisały umowy w tym działaniu: Błonie, Izabelin, Kampinos, 
i Leszno (2). 

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina Błonie Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości 
Bieniewice 1 295 771 788 663 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Izabelin Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci 
wodociągowej w Hornówku 4 737 988 1 926 011 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Kampinos

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 
w miejscowościach: Komorów i Łazy, gmina 

Kampinos
592 345 342 898 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Leszno Budowa kanalizacji do miejscowości Zaborówek 1 429 587 878 844 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Leszno
Przebudowa sieci kanalizacyjnej dla osiedla 
mieszkaniowego w rejonie ulicy Fabrycznej 

 i Inżynierskiej w Lesznie
888 228 541 602 gospodarka 

wodno-ściekowa

 8 943 919  4 478 018

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

Liczba km wybudowanych sieci w wyniku realizacji programu 
z wyłaczeniem przyłączy kanalizacyjnych sieciowych (km)

6,6

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 2 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

342 898    

1420 446    

1926 011    

788 663    

Gmina Kampinos (1 Umowa)

Gmina Leszno (2 Umowy)

Gmina Izabelin (1 Umowa)

Gmina Błonie (1 Umowa)
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Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Gmina Kampinos (1 umowa)

Gmina Leszno (2 umowy)

Gmina Izabelin (1 umowa)

Gmina Błonie (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. 

Gminy Kampinos i Błonie podjęły dwa projekty dotyczące omawianego działania.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 2 projektów, których efekty prezentuje wykres poniżej

Wartość całkowita projektów wyniosła około 1,1 mln zł.

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

Nazwa 
beneficjenta Tytuł projektu Kwota 

EFRROW Typ opreacji

Gmina Błonie Budowa boiska do piłki nożnej 
o sztucznej nawierzchni we wsi Bieniewice 160 815

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki

Gmina 
Kampinos Utworzenie Parku Rekreacyjno-Wypoczynkowego 261 042

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

sportu i rekreacji

421 857

1

1

obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

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 „Między Wisłą a Kampinosem” jest partnerem w jednym projekcie międzyregionalnym z za-
kresu lokalnego dzidzictwa kulturowego jej budżet na działanie 421 wynosi 355 tys. zł.

Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego zostały podpisane 102 umowy (OW 18; MP 84) 
na kwotę 5,49 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).
Wszystkie gminy powiatu warszawskiego zachodniego należą do LGD „Między Wisłą a Kam-
pinosem”.

Działanie 421

LEADER

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

Działanie 413
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Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Gmina Błonie (1 umowa) 

Gmina Kampinos (1 umowa)

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

160 815

261 042
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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.

W tym działaniu budżet LGD „Między Wisłą a Kampinosem” stanowiła kwota 3,43 mln zł.

Działanie 431

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

„Między Wisłą a Kampinosem”
Grupa skupia wszystkie gminy powiatu warszawskiego zachodniego a także: Brochów (pow. so-
chaczewski), oraz Czosnów i Leoncin (pow. nowodworski). Na obszarze działania Grupy mieszka 
118 tys. ludzi. Z wyjątkiem gmin Ożarów i Błonie przeważają gleby V i VI klasy bonitacyjnej, 
przewidziane do zalesienia, co dodatkowo zwiększy powierzchnię lasów, która kształtuje się na 
poziomie 31%. Atutami terenu, na którym działa Grupa są m.in.: różnorodne tradycje kulturo-
we, interesujące położenie i liczne walory środowiska (sąsiedztwo Kampinoskiego Parku Na-
rodowego), rozwinięte drobne usługi i handel, a także infrastruktura turystyczna. Realizowana 
Lokalna Strategia Rozwoju wyznaczyła najważniejsze cele do osiągnięcia (ogólne i szczegółowe): 
*poprawę jakości życia na obszarach wiejskich; *odnowę wsi, zachowanie dziedzictwa kulturo-
wego i wykorzystanie zasobów naturalnych; *aktywizację lokalnej społeczności.

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

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

Blonie Błońska Noc Świętojańska 15.1.3 18 000 14 400

Błonie Wyposażenie Świetlicy Środowiskowej „Lipa" 15.6.4 6 196 4 957

Błonie Budowa placu zabaw we wsi Górna Wieś 15.3.2 25 000 20 000

Błonie Budowa placu zabaw we wsi Żukówka 15.3.2 24 990 19 992

Błonie Inwentaryzacja cmentarza w Rokitnie 15.5.1 7 000 5 600

Błonie Remont połączony z modernizacją świetlicy przy parafii 
Narodzenia Pańskiego. 15.2.3 18 930 15 144

Błonie Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie szkółki 
wędkarskiej dla dzieci i młodzieży 15.1.2 9 100 7 280

Błonie Rodzinny Piknik Montessori 15.1.3 12 781 10 225

Błonie
Wychowanie dzieci o wchodzie słońca. Praktyczne 

zastosowanie pedagogiki Marii Montessori w wychowywanie 
dzieci - warsztaty dla rodziców

15.1.2 7 991 6 392

Błonie Dożynki w Bramkach - Powrót Do Tradycji 15.2.1 23 690 18 952

Błonie Integracja sąsiedzka mieszkańców Błonia 15.2.1 10 912 8 730

Błonie Polularyzacja wiedzy o obyczajach, dawnych obrzedach, 
historii i zabytkach wśród mieszkańców Błonia 15.5.5 23 472 18 778

Błonie Remont świetlicy rekreacyjnej w budynku OSP w Błoniu 15.2.3 25 000 20 000

Błonie Budowa placu zabaw we wsi Bramki 15.3.2 25 000 20 000

Błonie

Stworzenie innowacyjnej platformy internetowej - Wortalu 
Internetowego promującego wartości turystyczne, kulturowe, 

historyczne i przyrodnicze występujące na obszarze 
funkcjonowania Lokalnej grupy Działania „Między Wisłą 

a Kampinosem"

15.3.1 24 960 19 968

Błonie
Most dla pokoleń. Wsparcie w wychowanie dzieci w oparciu 

o pedagogikę Marii Montessori - warsztaty dla babci 
i dziadków.

15.1.2 4 631 3 705

Błonie Wspólne robienie zabawek - piknik rodzinny 15.1.3 12 324 9 859

Izabelin

Budowa infrastruktury rekreacyjnej na polanie 
wypoczynkowej Jakubów w Kampinoskim Parku Narodowym 

służącej podnoszeniu jakości życia społeczności gminy 
Izabelin oraz turystów odwiedzających

15.3.2 25 000 20 000

Izabelin
Podniesienie atrakcyjności turystycznej gminy Brochów 

poprzez wykonanie ścieżki dydaktycznej 
i wydanie materiałów promocyjnych

15.3.2 19 170 15 336

Izabelin Zagospodarowanie terenu wokół mogiły 
(miejsce pamięci narodowej) w Hornówku 15.5.6 24 636 19 709

Izabelin

Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Centrum 
Kultury Izabelin poprzez budowę punktu informacyjnego 

o Gminach Partnerskich Gminy Izabelin i głównych atrakcjach 
turystycznych w gminie Izabelin

15.1.4 8 405 6 724

Izabelin Przegląd zespołów rockowych z powiatu warszawskiego 
zachodniego 15.2.1 9 653 7 723

Izabelin Budowa placu zabaw w Hornówku 15.1.4 24 854 19 883

Izabelin
Budowa ciągu pieszego prowadzącego do zalewu 

„Mokre Łąki” oraz zagospodarowanie terenu wzdłuż 
Alei Dębów w Truskawiu

15.1.4 21 028 16 822

Izabelin Utworzenie pracowni komputerowej dla dzieci i młodzieży 
z gminy Izabelin 15.1.1 24 575 19 660

Izabelin Zagospodarowanie terenu wokół pomnika w Truskawiu 
(miejsce pamięci narodowej) 15.5.6 11 521 9 217

Izabelin Remont świetlicy wiejskiej dla dzieci i młodzieży z gminy 
Izabelin 15.2.3 15 361 12 289

Kampinos Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w świetlicy wiejskiej 
w budynku OSP Zawadach 15.6.4 8 914 7 131

Kampinos Remont świetlicy wiejskiej w budynku strażnicy OSP 
w Gnatowicach Starych 15.6.4 24 943 19 954

Kampinos Oznakowanie małej infrastruktury turystycznej na terenie 
gminy Kampinos 15.3.2 6 405 5 124

Kampinos Dostawa wraz z montażem 
witaczo-żegnaczy dla gminy Kampinos 15.3.2 5 397 4 318

Kampinos Remont pokrycia dachowego budynku Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Kampinosie 15.2.3 6 647 5 318
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Kampinos Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku strażnicy OSP 
w Starych Gnatowicach 15.2.3 22 446 17 957

Kampinos
Remont połączony z modernizacją pomieszczeń budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Kampinosie na potrzeby 
świetlicy wiejskiej

15.2.3 17 576 14 061

Kampinos Wykonanie i utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej 
w OSP Zawady 15.2.3 23 415 18 732

Kampinos Wykonanie dwóch wiat turystycznych wraz z tablicą 
informacyjną 15.3.2 15 610 12 488

Kampinos Prace remontowo-modernizacyjne w świetlicy wiejskiej 
w budynku Strażnicy OSP Strzyżew 15.2.3 24 500 19 600

Kampinos Budowa placu zabaw dla dzieci z boiskiem do piłki siatkowej 
wraz z odrodzeniem w miejscowości Komorów. 15.1.4 20 989 16 791

Kampinos Remont i modernizacja pomieszczeń świetlicy wiejskie 
w budynku strażnicy OSP w Wiejcy 15.2.3 24 030 19 224

Leszno Impreza kulturalno-rekreacyjna pn. „Bawmy się razem” 15.1.3 22 282 17 825

Leszno Rodzinny piknik integracyjny z okazji obchodów 60. rocznicy 
powstania Koła Łowieckiego 15.1.3 15 344 12 275

Leszno Cross z historią w tle 15.1.3 18 728 14 982

Leszno Wydanie przewodnika informacyjno-turystycznego 
gminy Leszno 15.3.1 7 280 5 824

Leszno W poszukiwaniu skarbów- cykl warsztatów questingowych 15.1.2 10 506 8 405

Łomianki Integracja i aktywizacja lokalnej społeczności poprzez 
organizację imprez rekreacyjno-kulturalnych oraz sportowych 15.1.3 10 283 8 226

Łomianki Oszczędzanie nie jedno ma imię - aktywizowanie 
mieszkańców i promowanie oszczędzania 15.2.1 14 623 11 698

Łomianki

Przywróćmy pamięć o bohaterach - wystawa outdoorowa 
oraz strona internetowa www.bitwa.lomianki.pl 

upamiętniające żołnierzy spoczywających na cmentarzu 
w Kiełpinie

15.5.5 12 675 10 140

Łomianki
„Mama najważniejszy zawód na świecie" - wsparcie inicjatyw 
Klubu Mam działającego przy Domu Kultury w Łomiankach 

(organizacja dnia otwartego oraz zakup wyposażenia)
15.2.1 8 750 7 000

Łomianki
Łomiankowskie Atrakcje Teatrów Amatorskich- wsparcie 

inicjatyw twórczych grup amatorskich z terenu 
gminy Łomianki

15.2.1 8 793 7 035

Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez 
modernizację placu zabaw 15.3.2 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki

Szlakiem Miejsc Pamięci Narodowej w Powiecie Warszawskim 
Zachodnim - przygotowanie publikacji 15.3.1 22 696 18 157

Ożarów 
Mazowiecki

Edukacja dla aktywnych - punkt konsultacyjny dla organizacji 
pozarządowych powiatu warszawskiego zachodniego 15.2.1 15 274 12 219

Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez 
budowę placu zabaw i rekreacji we wsi Szymanówek 15.3.2 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki

Impreza pn. Wesoły Czas - piknik rekreacyjny oraz zajęcia 
sportowe dla najmłodszych 15.1.3 9 947 7 957

Ożarów 
Mazowiecki

Rozwój infrastruktury sportowej strefy rekreacji przy ulicy 
Poznańskiej 123 w Ożarowie Mazowieckim - modernizacja 

oświetlenia
15.3.2 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki

Bezpieczne popołudnia 
- rozwój aktywności społeczności lokalnej 15.3.2 19 146 15 316

Ożarów 
Mazowiecki

Impreza pn. Wesołe Wakacje - piknik rekreacyjny 
oraz zajęcia sportowe dla najmłodszych 15.1.3 10 274 8 219

Ożarów 
Mazowiecki

Wyposażenie świetlicy środowiskowej przy parafii 
Miłosierdzia Bożego w Ożarowie Mazowieckim 15.2.3 24 591 19 673

Ożarów 
Mazowiecki Uzupełnienia sprzętu estradowego 15.1.1 9 000 7 200

Ożarów 
Mazowiecki

Monografia powiatu warszawskiego zachodniego 
- przygotowanie publikacji w związku z 15 leciem powiatu 15.5.5 21 820 17 456

Ożarów 
Mazowiecki Budowa Pomnika Pchły Szachrajki w Miejscowości Błonie 15.1.4 22 400 17 920

Ożarów 
Mazowiecki

Piknik rodzinny z okazji 15-lecia powiatu warszawskiego 
zachodniego 15.1.3 12 785 10 228

Ożarów 
Mazowiecki

Modernizacja zespołu boisk sportowych polegająca 
na wymianie ogrodzenia obiektu 15.3.2 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki

Doposażenie placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego 
w Duchnicach 15.3.2 17 236 13 788

Ożarów 
Mazowiecki

Budowa boiska do siatkówki plażowej i wyposażenie placu 
rekreacyjno-sportowego 15.3.2 22 783 18 227

Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ogólnodostępnej 
poprzez budowę ogólnodostępnego placu rekreacyjnego - 

siłowni zewnętrznej.
15.2.1 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki

Zakup sceny mobilnej  dla Domu Kultury „Uśmiech” 
w Ożarowie Mazowieckim 15.1.1 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki Dobre kino w plenerze 15.1.3 12 320 9 856

Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego poprzez 
budowę placu zabaw i rekreacji na terenie Spółdzielni 

Mieszkaniowej Kabel
15.3.2 25 000 20 000

Ożarów 
Mazowiecki Dawny Ożarów Mazowiecki w obiektywie 15.5.5 17 712 14 170

Ożarów 
Mazowiecki

Realizacja filmu informacyjnego-promocyjnego powiatu 
warszawskiego zachodniego skierowanego do dzieci 15.3.1 14 298 11 438

Stare Babice Dziedzictwo twórczości ludowej i artystycznej - kapliczki, 
krzyże, figurki i obeliski w gminie Stare Babice 15.4.1 24 800 19 840

Stare Babice Impreza folklorystyczno-kulturalna dla dzieci z terenu LGD 
Między Wisłą a Kampinosem 15.1.3 25 000 20 000

Stare Babice Stare Babice na przeszczeni wieków - wydanie książki 15.3.1 25 000 20 000

Stare Babice „Promujemy Się Na 5+" Program promujący wielodzietność 
na terenach gminy Stare Babice i Izabelin 15.2.1 7 386 5 909

Stare Babice Remont połączony z modernizacja świetlicy przy parafii 
pw. św. Wincentego Ferreriusza w Borzęcinie Dużym 15.2.3 25 000 20 000

Stare Babice Obchody 700-Lecia Starych Babic 15.3.1 25 000 20 000

Stare Babice Warsztaty i młodzieżowy turniej corrom 2014 - Borzęcin Duży 15.1.2 6 736 5 388

Stare Babice Warsztaty i młodzieżowy turniej corrom 2014 - Koczargi Stare 15.1.2 6 736 5 388

Stare Babice Warsztaty i młodzieżowy turniej corrom 2013 15.1.2 6 736 5 388

Stare Babice „Nasza Świetlica - Lubię To"- doposażenie świetlicy parafialnej 
w Borzecinie Dużym 15.2.3 8 184 6 547

Stare Babice
„Kampinoskie spotkania Jeździeckie"- amatorskie zawody 
hippiczne wrzesień 2014 - letnia impreza integracyjna dla 

lokalnej społeczności
15.1.3 20 972 16 778

Stare Babice
„Kampinoskie spotkania Jeździeckie"- amatorskie zawody 

hippiczne maj 2014 - letnia impreza integracyjna dla lokalnej 
społeczności

15.1.3 21 657 17 326

Stare Babice
Kampinoskie spotkania jeździeckie - amatorskie zawody 
hippiczne czerwiec 2014 - letnia impreza integracyjna dla 

lokalnej społeczności
15.1.3 21 657 17 326

 1 446 463  1 157 170 
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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

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

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

223 982

147 363

160 698

59 31244 099

341 826

179 891Gmina Błonie (17 Umów)

Gmina Izabelin (10 Umów)

Gmina Kampinos (12 Umów)

Gmina Leszno (5 Umów)

Gmina Łomianki (5 Umów)

Gmina Ożarów Mazowiecki (22 Umowy)

Gmina Stare Babice (13 Umów)

1

3

7

21

22

30

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i
historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

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 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 

Koszt 
całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Błonie Budowa kompleksu boisk we wsi Bieniewice
zaspakajanie 

potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

1 669 882 300 000

Gmina Błonie

Poprawa zaspokojenia potrzeb społecznych 
i kulturalnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców 
poprzez remont i wyposażenie dwóch budynków 
Domów Kultury w Radzikowie wraz z parkingiem 

i odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu

infrastruktura 
publiczna 525 979 342 100

Gmina Błonie Budowa strefy rekreacji - boisko wielofunkcyjne 
wraz z elementami towarzyszącymi

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

775 237 500 000

Gmina Izabelin Budowa boiska wielofunkcyjnego w Hornówku  
zaspakajanie 

potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

768 760 500 000

Gmina 
Kampinos

Utworzenie stref rekreacyjno-sportowych 
w gminie Kampinos

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

302 629 105 648

Gmina 
Kampinos

Budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego 
w miejscowości Skarbikowo

infrastruktura 
publiczna 117 945 76 337

Gmina 
Kampinos

Modernizacja oświetlenia stadionu sportowego 
wraz z zakupem trybun sportowych 

w miejscowości Kampinos A.

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

62 868 40 889

Gmina 
Kampinos

Zagospodarowanie terenu wokół stawu 
w miejscowości Łazy, gmina Kampinos

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 

w zakresie sportu 
i rekreacji

397 691 258 660

Gmina Leszno Urządzenie centrum wsi Leszno infrastruktura 
publiczna 898 509 250 000

Gmina Leszno Modernizacja centrum wsi Zaborów

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 

w zakresie sportu 
i rekreacji

464 824 271 159

Gmina Leszno
Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej 

z zagospodarowaniem i ogrodzeniem terenu 
we wsi Zaborów

infrastruktura 
publiczna 171 529 111 563

14 15

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

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

Gmina Błonie (17 umów)

Gmina Izabelin (10 umów)

Gmina Kampinos (12 umów)

Gmina Leszno (5 umów)

Gmina Łomianki (5 umów)

Gmina Ożarów Mazowiecki (22 umowy)

Gmina Stare Babice (13 umów)



Powiat WARSZAWSKI ZACHODNI

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminyw ramach działania Odnowa i rozwój wsi 

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji

Gmina 
Łomianki

Budowa boiska wielofunkcyjnego w sołectwie 
Kiełpin jako forma aktywnej integracji społeczności 

lokalnej obszarów wiejskich gm. Łomianki

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

249 405 159 340

Gmina Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu sportowo-rekreacyjnego 
w Wolicy

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

186 868 121 540

Gmina Ożarów 
Mazowiecki

Zagospodarowanie terenu wokół Filii Domu Kultury 
„Uśmiech" w Józefowie

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 

w zakresie sportu 
i rekreacji

386 646 230 000

Gmina Ożarów 
Mazowiecki Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Kręczki

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

601 103 333 624

Gmina Stare 
Babice

Budowa infrastruktury społecznej we wsi Borzęcin 
Duży

zaspakajanie 
potrzeb społecznych 
w zakresie turystyki

231 834 141 362

Gmina Stare 
Babice

Oświetlenie Polany Dwóch Stawów - terenu 
rekreacyjno-sportowego we wsi Zielonki Parcele

infrastruktura 
publiczna 162 525 105 027

Stowarzyszenie 
Na Rzecz 
Rozwoju 

Lokalnego 
„Wspólny Cel"

Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Bramkach infrastruktura 
publiczna 5 166 271 500 000

 13 140 505  4 347 249 

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi cd.

Środki EFRROW wykorzystane w powiecie warszawskim zachodnim
z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125 0 zł
Działanie 321 4 478 018 zł 
Działanie 313, 322, 323 421 857 zł 
Działanie Leader Małe Projekty 1 157 170 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi 4 347 249 zł 

 -   zł

 500 000 zł

 1000 000 zł

 1500 000 zł

 2000 000 zł

 2500 000 zł

 3000 000 zł

 3500 000 zł

 4000 000 zł

 4500 000 zł

1142 100    

500 000    

481 534    632 722    

159 340    

685 164    

246 389    

500 000    Gmina Błonie (3 Umowy)

Gmina Izabelin (1 Umowa)

Gmina Kampinos (4 Umowy)

Gmina Leszno (3 Umowy)

Gmina Łomianki (1 Umowa)

Gmina Ożarów Mazowiecki (3 Umowy)

Gmina Stare Babice (2 Umowy)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju
Lokalnego "Wspólny Cel" (1 Umowa)

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 warszawskim zachodnim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na 1 mieszkańca - 94 zł 
Wodociągi - 9,1 km; Oczyszczalnie ścieków - 1; Tereny zielone - 1
Obiekty sportowe, place zabaw - 1; Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 3
Organizacja szkoleń - 7; Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 15
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 5; Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 9
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 12; Punkty informacji turystycznej - 6
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 16
Zachowanie dziedzictwa krajobrazu - 1; Renowacja obiektów zabytkowych - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego - 4; Urządzanie miejsc pamięci - 2
Budowa lub adaptacja pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 3

Na terenie powiatu warszawskiego zachodniego PROW skupił się w większości na działa-
niach związanych z podejściem LEADER.

Gmina Błonie (3 umowy)

Gmina Izabelin (1 umowa)

Gmina Kampinos (4 umowy)

Gmina Leszno (3 umowy)

Gmina Łomianki (1 umowa)

Gmina Ożarów Mazowiecki (3 umowy)

Gmina Stare Babice (2 umowy)

Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego 
„Wspólny Cel” (1 umowa)

Świetlice i domy kultury

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

4

3

1

11
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