
Zauważ
PROW 2007-2013 

wokół siebie

Powiat

WęgroWski

Sadowne

Łochów

Stoczek

Miedzna

Liw

Korytnica

Wierzbno

Grębków

Węgrów



Powiat WĘGROWSKI



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.



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. węgrowski
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Liczba projektów:
118

Wartość projektów:
58,9 mln zł

Wartość dofinansowania: 
29,3 mln zł

Słowo o powiecie 
Powiat węgrowski zamieszkany przez 67 tys. ludzi  tworzą gmi-
ny: Grębków, Korytnica, Liw, Łochów, Miedzna, Sadowne, Sto-
czek, Węgrów i Wierzbno. Zajmują one powierzchnię 1220 km2 
i charakteryzują się zmiennością krajobrazów oraz znaczny-
mi obszarami o wysokiej wartości przyrodniczej.  Gospodarkę 
powiatu  wyróżnia zróżnicowany profil i w miarę zróżnicowana 
struktura. Pomimo tego, że jest to powiat rolniczy, to przemysł, 
handel i usługi odgrywają tu ważną rolę. Powstał  przemysł me-
blarski, zakłady mleczarskie oraz firmy zajmujące się produkcją 
maszyn rolniczych. Funkcjonują  małe i średnie przedsiębior-
stwa ukierunkowane na potrzeby lokalnego rynku. W powiecie 
występują gleby głównie IV-VI klasy bonitacyjnej. Przeważa upra-
wa ziemniaków, żyta, owsa i mieszanek zbożowych. W każdej 
gminie można spotkać gospodarstwa rolnicze, które świadczą 
usługi związane z agroturystyką. 

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 węgrowskim nie były realizowane projekty w tym działaniu.

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 działania 321 zawarły gminy: Korytnica, Liw (2), Łochów (2), Sadowne 
i Stoczek (2).

Działanie 125 Scalanie i melioracje

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej
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Umowy podpisane w ramach działania 321

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Korytnica

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowości Korytnica oraz 

przydomowych oczyszczalni na terenie gminy 
Korytnica

11 192 017 4 000 000 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Liw Budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 
z przyłączami w miejscowości Tończa gm. Liw 2 540 987 1 447 908 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Liw Budowa podciśnieniowej kanalizacji sanitarnej 
w miejscowosci Borzychy, gm. Liw 4 112 029 1 565 067 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Łochów Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek” 
w Łochowie 2 218 312 1 000 000

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina Łochów Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na 
terenach wiejskich w gminie Łochów 7 995 882 4 000 000 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Sadowne

Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w Sadownem wraz z budową kanalizacji 

sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości 
Sadowne - etap I

7 199 415 3 850 373 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Stoczek

Budowa nowoczesnego systemu gospodarki 
odpadami komunalnymi w gminie Stoczek w celu 

skutecznej ochrony powierzchni ziemi - zakup sprzętu 
i wyposażenia miedzygminnego wysypiska odpadów 

komunalnych

374 019 153 286

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych

Gmina Stoczek

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Stoczku wraz 
z siecią kanalizacyjną i siecią wodociągową 

w miejscowościach Stoczek, Drgicz,Gajówka 
Zachodnia

4 586 276 2 744 407 gospodarka 
wodno-ściekowa

 40 218 935     18 761 041    
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Podział projektów pod względem zakresu inwestycji

Gospodarka 
wodno-ściekowa

Budowy, przebudowy, 
remontu lub wyposażenia 
targowiska stałego

Tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 
komunalnych

75%

12%

13%

gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego

tworzenia systemu zbioru,
segregacji, wywozu odpadów
komunalnych
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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 gminy: Grębków (2), Korytnica (5), Liw (2), Łochów 
(3), Miedzna (2), Sadowne (2), Stoczek; OSP: w Budziskach (gm. Łochów), w Jartyporach (gm. Liw) 
i w Starejwsi (gm. Liw); GBP: w Grębkowie  i w Liwie; MiGOK w Łochowie.

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

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Grębków Przebudowa drogi gminnej i utwardzenie placu w 
miejscowości Grębków 122 484 infrastruktura 

publiczna

Gmina Grębków Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w 
miejscowości Proszew 174 679 infrastruktura 

publiczna

Gmina Korytnica Zagospodarowanie centrum miejscowości Korytnica 500 000 infrastruktura 
publiczna

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 5 projektów, których efekty przedstawia poniższa tabela

Gmina Korytnica (1 umowa)

Gmina Liw (2 umowy)

Gmina Łochów (2 umowy)

Gmina Sadowne (1 umowa)

Gmina Stoczek (2 umowy)
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Liczba km wybudowanych sieci 
w wyniku realizacji programu z wyłaczeniem przyłączy

Liczba 
wybudowanych 

oczyszczalni 
ścieków (szt.)

Liczba 
wybudowanych 

oczyszczalni 
ścieków (szt.)

Odpady zbierane i 
segregowane (t)

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych sieciowych 
(km)

2,6 27,14 351 1 150

4 000 000

3 012 975

5 000 000

3 850 373

2 897 693

Gmina Korytnica (1 umowa)

Gmina Liw (2 umowy)

Gmina Łochów (2 umowy)

Gmina Sadowne (1 umowa)

Gmina Stoczek (2 umowy)
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Gmina Korytnica Odnowa centrum wsi Roguszyn 224 808 infrastruktura 
publiczna

Gmina Korytnica Odnowa centrum wsi Wola Korytnicka 164 710 infrastruktura 
publiczna

Gmina Korytnica Odnowa centrum wsi Kąty 143 563 infrastruktura 
publiczna

Gmina Korytnica Odnowa centrum wsi  Górki Borze 110 000 infrastruktura 
publiczna

Gmina Liw

Program modernizacji świetlic wiejskich wraz 
z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej 

w miejscowościach Popielów, Połazie, Pierzchały, 
Tończa i Zawady

468 864 infrastruktura 
publiczna

Gmina Liw Budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Jarnicach 500 000 infrastruktura 
publiczna

Gmina Łochów Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Baczki 
wraz z organizacją terenu rekreacji 345 563 infrastruktura 

publiczna

Gmina Łochów Utworzenie świetlicy we wsi Łazy 500 000 infrastruktura 
publiczna

Gmina Łochów Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, gmina 
Łochów 314 399 infrastruktura 

publiczna

Gmina Miedzna
Przebudowa chodników i wykonanie zatoki parkingowej 

w centrum miejscowości Miedzna oraz wymiana 
ogrodzenia siedziby Urzędu Gminy

239 345 infrastruktura 
publiczna

Gmina Miedzna Remont świetlicy wiejskiej we wsi Wrotnów, 
 gmina Miedzna 248 431 infrastruktura 

publiczna

Gmina Sadowne
Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku 
handlowego na gminny ośrodek kultury z biblioteką 

gminną w Sadownem
419 371 infrastruktura 

publiczna

Gmina Sadowne Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury z Biblioteką 
Gminną w Sadownem 50 173 infrastruktura 

publiczna

Gmina Stoczek Budowa boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw dla 
dzieci wraz z ogrodzeniem terenu w miejscowości Topór 415 340

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Grębkowie

Renowacja terenu Filii Biblioteki i świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Kopcie 108 606

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Liwie

Modernizacja i doposażenie bibliotek publicznych 
w Liwie i Starejwsi 182 384 infrastruktura 

publiczna

Miejski i Gminny 
Ośrodek Kultury w 

Łochowie

Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie 
budynku szkoły 402 495 infrastruktura 

publiczna

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Budziskach Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Budziska 423 901 infrastruktura 

publiczna

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Jartyporach

Remont świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 
terenu w miejscowości Jartypory 175 618 infrastruktura 

publiczna

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Starejwsi

Remont remizy OSP w Starejwsi wraz z 
zagospodarowaniem terenu 60 333 infrastruktura 

publiczna

6 295 067
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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.
Plonem podjętych starań  było 79 projektów (OW 12; MP 67) na łączną kwotę dofinansowania 
2,8 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).
Dwie lokalne grupy działania istnieją na terenie powiatu węgrowskiego:
- LGD  „Kapitał-Praca-Rozwój” z centralą w Siedlcach, do której należą gminy: Grębków, Liw, Miedzna 
i Wierzbno; 
- LGD  „Bądźmy Razem” utworzona  przez gminy: Korytnica, Łochów i Stoczek, z siedzibą w Łochowie.

Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 21 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Działanie 413

LEADER

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

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Centra wsi

Obiekty małej architektury

Gmina Grębków (3 umowy)

Gmina Korytnica (5 umów)

Gmina Liw (5 umów)

Gmina Łochów (5 umów)

Gmina Miedzna (2 umowy)

Gmina Sadowne (2 umowy)

Gmina Stoczek (1 umowa)
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405 769

1 143 081

1 387 199
1 986 358

487 776

469 544

415 340

Gmina Grębków (3 umowy)

Gmina Korytnica (5 umów)

Gmina Liw (5 umów)

Gmina Łochów (5 umów)

Gmina Miedzna (2 umowy)

Gmina Sadowne (2 umowy)

Gmina Stoczek (1 umowa)

91%

9%

infrastruktura publiczna

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

2

4

5

19

Obiekty małej architektury

Centra wsi

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Świetlice i domy kultury



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  w tym działaniu  to 422 tys. zł. 
Dwa międzyregionalne projekty w dziedzinie turystyki były udziałem LGD „Bądźmy Razem”. 
Budżet na to działanie wynosił 88 tys. zł.

Działanie 421

Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.
Budżet  LGD „Kapitał-Praca-Rozwój” stanowiła kwota 4,28 mln zł, natomiast LGD „Bądźmy Ra-
zem” dysponowała sumą 854 tys. zł.

Działanie 431
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Stowarzyszenie LGD „Bądźmy Razem”
Grupa funkcjonuje  na terenie trzech gmin powiatu węgrowskiego. Zajmuje powierzchnię 519,8 km2 
zamieszkaną przez 29 tys. ludzi.  Na podstawie dokonanej analizy  Lokalna Strategia Rozwoju  
określiła walory  obszaru  LGD, a wśród nich m.in.: atrakcyjne położenie związane z  Nadbu-
żańskim Parkiem Krajobrazowym; korzystną lokalizację i komunikację z regionem i Warszawą; 
atrakcyjne tereny dla inwestorów; szanse rozwoju rolnictwa ekologicznego; wysoki stopień 
zwodociągowania i efektywną gospodarkę  odpadami; dobrze rozwiniętą bazę sportową; do-
świadczenie gmin-członków LGD w pozyskiwaniu funduszy z Unii Europejskiej. Sformułowano 
również  pięć celów szczegółowych Grupy: *rozwijanie przedsiębiorczości; *podnoszenie atrak-
cyjności turystycznej; *ochrona krajobrazu i zabudowy wsi; *rozwijanie efektywnych metod za-
rządzania; *ożywienie aktywności społecznej.

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



Powiat WĘGROWSKI

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

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 
- Lokalna 

Grupa 
Działania 
„Bądźmy 
Razem”

3 416 432 318 827 365 174 2 049 432 683 000 88 356 854 108 653 834 200 274

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

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres 
operacji wg 

zamieszczonej 
poniżej 
legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Grębków Ziemia grębkowska pędzlem malowana z wystawą 
poplenerową we wsi mazowieckiej Żarnówka 15.1.1  23 617     18 893    

Grębków Propagowanie sportu na terenach wiejskich 15.4.2  16 162     12 930    

Grębków Dialog tradycji kultury ziemi grębkowskiej z narodami - 
święta 15.1.2  24 688     19 750    

Grębków Wici mazowiecko-podlaskie - kwartalnik 15.2.1  7 042     5 634    

Grębków Ruch - zdrowie - życie 15.2.1  18 579     14 863    

Korytnica Wydanie publikacji książkowej o dziejach Korytnicy i ziemi 
korytnickiej 15.3.1  10 192     8 154    

Korytnica Korytnica Festyn Rodzinny 15.2.2  8 400     6 720    

Korytnica Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Korytnica 15.6.4  11 943     9 554    

Korytnica Na ludowo w gminie Korytnica 15.2.1  12 810     10 248    

Korytnica Muzyka, współczesność, tradycje 15.2.1  3 773     3 018    

Korytnica Rodzinny Festyn Korytnicki 15.1.3  9 702     7 762    

Korytnica Strażacy ziemi korytnickiej 15.5.5  7 320     5 856    

Korytnica Rolniczy Festyn Korytnicki 15.1.3  11 688     9 350    

Korytnica Korytnicka Biesiada Rolnicza 15.1.3  18 692     14 953    

Korytnica Plac zabaw dla dzieci w Pniewniku 15.1.4  22 141     17 713    

Korytnica Koło tanecne - Korytnickie Promyczki 15.2.1  12 728     10 182    

Korytnica Świetlica dla pokoleń 15.2.3  13 792     11 033    

Korytnica Wesoła zabawa 15.1.4  16 738     13 390    

Liw Festiwal Liwalia 15.2.2  24 878     19 902    
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Liw Prowadzenie punktu doradztwa księgowego dla 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 15.1.1  19 260     15 408    

Liw
Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na 
temat odnawialnych źródeł energii i instalacji urządzeń 

solarnych
15.1.2  14 092     11 274    

Liw Kurs przygotowawczy i egzamin kwalifikacyjny nadający 
uprawnienia elektryczne 15.1.2  10 102     8 082    

Liw Warsztaty kulinarne-tradycje kuchni mazowieckiej 
i podlaskiej 15.1.2  6 440     5 152    

Liw
Gmina Liw otwarta na cztery strony świata - 

zaprojektowanie i wykonanie czterech tablic informacyjnych 
tzw. Witaczy oraz folderu promocyjnego o gminie Liw 

15.3.2  24 220     19 376    

Liw Muzyka łączy pokolenia 15.1.2  21 371     17 097    

Liw Nasza świetlica 15.2.1  23 310     18 648    

Liw Zabawa z zającami 15.3.2  16 170     12 936    

Liw

Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na 
temat elektrycznego ogrzewania podłogowego 

i instalacji przeciwoblodzeniowych w gospodarstwach 
agroturystycznych

15.1.2  11 480     9 184    

Łochów Biesiada Strażacka w gminie Łochów 15.2.2  14 501     11 600    

Łochów Zakup historycznego strażaka 15.3.2  8 400     6 720    

Łochów Festiwal Zbliżenia Kultur 15.2.2  12 198     9 758    

Łochów Inscenizacja bitwy pod Jerzyskami 15.2.2  22 696     18 157    

Łochów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łosiewicach 15.2.3  6 980     5 584    

Łochów Łochów, Korytnica, Stoczek - przewodnik turystyczny 15.3.1  21 008     16 807    

Łochów Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Barchowie, 
gmina Łochów 15.2.3  8 686     6 949    

Łochów Spotkanie autorskie 15.1.3  4 800     3 840    

Łochów Festyn „sport, tradycja i zabawa” 15.1.3  12 000     9 600    

Łochów Aktywna społeczność lokalna 15.1.1  5 000     4 000    

Łochów Festiwal Literacki „Przystanek Norwid” 15.1.3  11 070     7 700    

Łochów Festiwal Zbliżenia Kultur 2013 w ramach Dni Łochowa 15.1.3  28 046     16 400    

Łochów Wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Brzuza 15.2.3  14 400     11 520    

Łochów Ludowe Brzmienie Bożych Trąb 15.5.5  5 865     2 300    

Łochów Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” 
w Gminie Łochów 15.1.4  78 911     50 000    

Łochów Renowacja płyty trawiastego boiska do piłki nożnej 
w Ostrówku. 15.3.2  26 946     19 960    

Miedzna Organizacja imprezy „Parada jazdy konnej” 15.2.2  14 806     11 845    

Miedzna Impreza z kalendarza impreza LGD - parada jazdy konnej 15.1.3  14 806     11 845    

Miedzna Uczta pierogowa w Miedznie 15.1.3  8 827     7 062    

Stoczek Na „Straży” wiejskiej tradycji, kultury i sportu 15.2.2  9 400     7 520    

Stoczek Ochotnicza Straż Pożarna w Stoczku - 105 lat służby 
społeczeństwu 15.2.2  6 929     5 544    

Stoczek
Zagospodarowanie terenu w m. Stoczek jako miejsca 

wypoczynku, spotkań i zabaw integracyjnej społeczności 
wiejskiej

15.4.2  24 000     19 200    

Stoczek Integracja mieszkańców wsi poprzez sport, kulturę i zabawę 15.2.2  9 800     7 840    
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Powiat WĘGROWSKI

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

Gmina Grębków (5 umów)

Gmina Korytnica (13 umów)

Gmina Liw (10 umów)

Gmina Łochów (16 umów)

Gmina Miedzna (3 umowy)

Gmina Stoczek (7 umów)

Gmina Węgrów (6 umów)

Gmina Wierzbno (7 umów)

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Stoczek Remont wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskie 
służącej integracji mieszkańców miejscowości Grygrów 15.2.3  19 100     15 280    

Stoczek Atrakcyjna świetlica wiejska w Stoczku 15.2.3  18 838     15 070    

Stoczek Remont wraz z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
służącej migracji integracji mieszkańców niejscowości Topór 15.2.3  13 297     10 637    

Węgrów Internet - oknem na świat 15.1.1  16 860     13 488    

Węgrów Warsztaty rzeźbiarskie dla młodzieży 15.1.1  10 606     8 485    

Węgrów Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru poprzez 
organizację imprezy plenerowej „Dni Brzozy” 15.2.2  6 493     5 195    

Węgrów
Wdrożenie wspólnego, sieciowego produktu turystycznego 

promowanego i sprzedawanego pod wspólną marką - 
Europejski Park Edukacji 

15.4.2  13 937     11 150    

Węgrów Kurs przygotowawczy i egzamin kwalifikacyjny nadający 
uprawnienia elektryczne 15.1.2  10 102     8 082    

Węgrów
Warsztatowe zajęcia w szkolnej pracowni elektrycznej na 
temat odnawialnych źródeł energii i instalacji urządzeń 

solarnych
15.1.2  14 092     11 274    

Wierzbno Zajęcia z języka angielskiego w świetlicy wiejskiej 15.1.1  3 249     2 599    

Wierzbno
Uruchomienie i prowadzenie punktu doradztwa 

księgowego dla przedsiębiorców i organizacji 
pozarządowych

15.1.1  18 941     15 152    

Wierzbno Prowadzenie punktu doradztwa księgowego dla 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 15.1.2  21 840     17 472    

Wierzbno Prowadzenie punktu doradztwa księgowego dla 
przedsiębiorców i organizacji pozarządowych 15.1.2  22 750     18 200    

Wierzbno Warsztaty kulinarne - tradycje kuchni mazowieckiej 
i podlaskiej 15.1.2  7 784     6 227    

Wierzbno Instalacja urządzeń solarnych w gospodarstwie 
agroturystycznym 15.7  25 000     20 000    

Wierzbno Ceramika na Mazowszu 15.5.3  16 659     13 327    

 1 030 954     800 451    
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72 070

127 933

137 059

200 895

30 752

81 091

57 672

92 978

Gmina Grębków (5 umów)

Gmina Korytnica (13 umów)

Gmina Liw (10 umów)

Gmina Łochów (16 umów)

Gmina Miedzna (3 umowy)

Gmina Stoczek (7 umów)

Gmina Węgrów (6 umów)

Gmina Wierzbno (7 umów)



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

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

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

15

1

1

3

3

6

23

30

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

Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia…

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR



Powiat WĘGROWSKI

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Korytnica
Odnowa centrum wsi Korytnica, Wola 
Korytnicka, Trawy, Górki Borze i Górki 

Grubaki

infrastruktura 
publiczna 692 528 418 771

Gmina Korytnica Remont świetlicy wiejskiej we wsi Jaczew infrastruktura 
publiczna 175 081 107 000

Gmina Korytnica Remont świetlicy wiejskiej we wsi Połazie 
Świętochowskie

infrastruktura 
publiczna 76 667 42 000

Gmina Korytnica
Remont oraz docieplenie świetlicy wiejskiej 

w miejscowości Rabiany wraz 
z utwardzeniem terenu.

infrastruktura 
publiczna 389 970 177 000

Gmina Liw Remont świetlicy wiejskiej w m. Szaruty infrastruktura 
publiczna 122 669 74 798

Gmina Liw Remont świetlicy wiejskiej we wsi Witanki infrastruktura 
publiczna 62 641 33 185

Gmina Łochów

Zagospodarowanie przestrzeni społeczno- 
-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie 

Łochów poprzez modernizację świetlicy 
wiejskiej w Barchowie i budowę placu 

zabaw we wsi Ostrówek

infrastruktura 
publiczna 624 970 329 088

Gmina Łochów Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy 
- etap II

infrastruktura 
publiczna 415 438 249 000

Ludowy Klub Sportowy 
Ostrówek

Zagospodarowanie terenu Ludowego Klubu 
Sportowego Ostrówek

zaspokajanie 
potrzeb 

społecznych 
w zakresie sportu 

i rekreacji

46 740 35 055

Parafia 
rzymskokatolicka 
pw. św. Andrzeja 

Boboli

Zagospodarowanie centrum wsi 
Budziska - teren przy kościele

infrastruktura 
publiczna 76 770 57 577

Parafia 
rzymskokatolicka 

 w Czerwonce Liwskiej 
pw. św. Stanisława BM

Rewaloryzacja zabytkowego budynku 
kościoła w zakresie odnowy dachu i elewacji 

zewnętrznej

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

468 748 374 998

Stowarzyszenie na 
rzecz Rozwoju Gminy 

Stoczek

Rozbudowa wraz z wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej w m. Stare Lipki z przeznaczeniem 

do użytku publicznego

infrastruktura 
publiczna 201 171 159 512

 3 353 395     2 057 984    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 8 projektów)

Gmina Korytnica (4 umowy)

Gmina Liw (2 umowy)

Gmina Łochów (4 umowy)

Gmina Wierzbno (1 umowa)

Gmina Stoczek (1 umowa)

Świetlice i domy 
kultury

Centra wsi

Obiekty sportowe, 
place zabaw, 
miejsca rekreacji 

Odnowione 
elewacje i dachy 
w budynkach 
architektury 
sakralnej

16

7

3

2

1

świetlice i domy kultury

centra wsi

obiekty sportowe, place
zabaw, miejsca rekreacji

Odnowione elewacje i dachy
w budynkach architektury
sakralnej

744 771

107 983
670 720

374 998

159 512

Gmina Korytnica (4 umowy)

Gmina Liw (2 umowy)

Gmina Łochów (4 umowy)

Gmina Wierzbno (1 umowa)

Gmina Stoczek (1 umowa)



Środki EFRROW wykorzystane w powiecie węgrowskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321    18 761 041 zł 
Działanie 313, 322, 323   6 295 067 zł 
Działanie Leader Małe Projekty    800 451 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi   2 057 984 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 węgrowskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 437 zł 
Wodociągi - 2,6 km, Kanalizacja - 27,4 km, Oczyszczalnie ścieków - 1, Zagrodowe oczysz-
czalnie - 351, Odpady segregowane i zbierane - 150 ton, Świetlice i domy kultury - 19, 
Obiekty sportowe, miejsca rekreacji - 5, Centra wsi - 4, Mała architektura - 2, Udostępnianie 
urządzeń i sprzętu - 7, Organizacja szkoleń - 11, Organizacja imprez kulturalnych i pro-
mocyjnych - 9, Zagospodarowanie przestrzeni publicznej - 3, Promocja lokalnej twórczo-
ści kulturalnej - 6, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 10, Remont, wyposażenie świe-
tlic wiejskich - 7, Punkty informacji turystycznej - 3 Obiekty małej architektury turystycznej 
i rekreacyjnej - 4, Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 3, Kultywowanie miejscowych tra-
dycji i obrzędów - 1, Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 2, Budo-
wa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 1, Energia odnawialna - 1

Inwestowanie w ludzi oraz gospodarkę wodno-ściekową było głównym lecz nie jedynym 
priorytetem PROW w powiecie węgrowskim. Skorzystała również kultura, turystyka i wy-
poczynek.
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