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Szanowni Państwo,

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

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

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

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

 Z wyrazami szacunku 

Janina Ewa Orzełowska
Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego
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Instytucją zarządzającą PROW 2007-2013 jest minister rolnictwa i rozwoju wsi, który 
część zadań przekazał samorządom regionalnym. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego wdraża następujące działania objęte Programem:

• 125 - poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa 
i leśnictwa: schemat I - scalanie gruntów; schemat II - gospodarowanie rolniczymi zasobami 
wodnymi (limit łączny pomocy 46,3 mln euro)

• 321 - podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej (kwota wsparcia 164,1 mln euro)
• 313, 322, 323 - odnowa i rozwój wsi (pomoc na sumę 43,3 mln euro)
• Leader (budżet ogólny wynosi 337 mln zł, z czego działania wdrażane przez samorząd woje-

wództwa - 268 mln zł).

PROW cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem beneficjentów. Środki są wykorzysty-
wane na Mazowszu efektywnie i będą w pełni rozdysponowane w ramach przyznanego 
limitu. Dotychczas zakontraktowano ponad 80% funduszy. Większość projektów zosta-
ła rozliczona, a pozostałe są weryfikowane zgodnie z terminami określonymi w umowach 
(nawet do 2015 roku).

W niniejszej broszurze zaprezentowano dane wg stanu z 31.03.2014 roku.

Działania skupione w dwóch pierwszych osiach mają na celu dostosowanie rolnictwa 
i leśnictwa do rosnących standardów UE, także związanych z ochroną środowiska. Są 
one kierowane przede wszystkim do producentów rolnych. Natomiast przedsięwzięcia 
wspierane w osi trzeciej uzupełniają realizowane w dwóch pierwszych osiach. Mają one 
w zintegrowany sposób różnicować działalność gospodarczą oraz tworzyć miejsca pra-
cy poza rolnictwem, jak również poprawiać jakość życia mieszkańców wsi i obszarów 
wiejskich. Wdrażanie działań osi Leader opiera się przede wszystkim na wykorzystaniu 
wiedzy i doświadczenia lokalnej społeczności dla rozwoju regionu. Włączanie partnerów 
społecznych i gospodarczych do planowania i realizacji lokalnych inicjatyw ma na celu 
lepsze określenie problemów występujących na konkretnym terenie i znalezienie wła-
ściwych sposobów na ich rozwiązanie. Głównym partnerem w tym podejściu są Lokalne 
Grupy Działania.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 jest instrumentem realizacji po-
lityki Unii Europejskiej w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich. Program określa cele, 
priorytety oraz zasady, na podstawie których wspierane są działania dotyczące tej proble-
matyki. Realizowanie strategicznych założeń Programu możliwe jest dzięki działaniom po-
dejmowanym na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach osi priorytetowych. Wszyst-
kie działania współfinansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz środków krajowych.

Dzięki pozyskanym pieniądzom w ramach PROW na lata 2007-2013 możliwe było dofinan-
sowanie m.in. takich przedsięwzięć jak: budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, 
oczyszczalni ścieków, projektów obejmujących wykorzystanie energii ze źródeł odnawial-
nych, a także kształtowanie przestrzeni publicznej.

PROW na lata 2007-2013 obejmował 22 działania realizowane w czterech osiach:
Oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego
Oś 2 - Poprawa stanu środowiska naturalnego i obszarów wiejskich
Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej
Oś 4 - Leader.



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. wyszkowski
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Liczba projektów:
111

Wartość projektów:
64,7 mln zł

Wartość dofinansowania: 
31,5 mln zł

Słowo o powiecie 
Zamieszkany przez 74 tys. ludzi powiat wyszkowski tworzy 
sześć gmin: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Somianka, Wy-
szków i Zabrodzie. Przez Wyszków biegną drogi krajowe nr 8 
i 62, wybudowana została obwodnica miasta, która jest częścią 
projektowanej drogi ekspresowej S8. 
Największym przedsiębiorstwem w Wyszkowie jest firma poli-
graficzna „QuadGraphics”. Istnieje tam także przemysł szklarski, 
metalowy, zakłady rzemieślnicze i usługowe.
Lasy zajmują  ponad 33% powierzchni powiatu. Na szczupaki, 
sumy, sandacze, bolenie i raki zapraszają malowniczo położone 
gminy w dolinach Bugu i Narwi. Mikroklimat Rybienka Leśne-
go, Rybna, Kamieńczyka, Świniotopy oraz Somianki zachęca do 
osiedlenia się i wypoczynku.  Miłośnicy wsi mazowieckiej znajdą 
przystań w gospodarstwach agroturystycznych, m.in. w gminie 
Brańszczyk.

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 podstawie dwóch decyzji wykonano melioracje podstawowe w gminach Brańszczyk i Dłu-
gosiodło.

Działanie 125 Scalanie i melioracje

6

Decyzje wydane w ramach działania 125

Tytuł operacji Rodzaj 
melioracji

Koszty 
całkowite EFRROW gmina

Odbudowa jazu na rzece Tuchełka w m. Udrzynek, gm. 
Brańszczyk, pow. wyszkowski Podstawowe 297 841 180 699,56 Brańszczyk

Odbudowa jazu na rzece Wymakracz w m. Chrzczanka 
Włościańska, gm. Długosiodło, pow. wyszkowski Podstawowe 355 944 227 225,19 Długosiodło

653 785 407 925



Umowy podpisane w ramach działania 321

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: Długosiodło (3), Rząśnik (2), Wyszków (2), Zabro-
dzie (2) oraz ZGK w Somiance (3).

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Nazwa 
beneficjenta Tytuł operacji Koszty 

całkowite
Środki 

EFRROW Zakres

Gmina 
Długosiodło

Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Długosiodło i Kornaciska i rozbudowa 

sieci wodociągowej w miejscowości Długosiodło
2 791 040 989 803 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Długosiodło

Budowa targowiska stałego w miejscowości 
Długosiodło 264 009 160 082

budowy, 
przebudowy, 
remontu lub 
wyposażenia 

targowiska stałego

Gmina 
Długosiodło

Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę oraz 
budowa przydomowych oczyszczalni  ścieków na 

terenie gminy Długosiodło
8 767 022 3 214 050 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina Rząśnik

Poprawa infrastruktury technicznej związanej 
z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków poprzez 
remont i rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w 

miejscowości Rząśnik

2 388 443 1 468 305 gospodarka 
wodno-ściekowa

Gmina Rząśnik Budowa stacji uzdatniania wody na potrzeby 
mieszkańców Rząśnika i Porządzia 1 855 801 1 131 585 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wyszków

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Starym, 
Tulewie Górnym i Rybnie 5 549 489 2 255 906 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Wyszków

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku Nowym 
- etap I 1 128 631 671 141 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Zabrodzie

Kompleksowe uregulowanie gospodarki wodno- 
-ściekowej na terenie Gminy Zabrodzie 4 318 755 2 206 469 gospodarka 

wodno-ściekowa

Gmina 
Zabrodzie

Zakup ciągnika z beczkowozem i przyczepą do wywozu 
odpadów komunalnych 229 238 107 175

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych

Zakład 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Somiance 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
i wywozu odpadów komunalnych na terenie gminy 

Somianka (budowa SUW w Somiance, budowa 
kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Michalin 

oraz łącze wodociągowe Somianka-Michalin, budowa 
przydomowych oczyszczalni ścieków, zakup ciągnika 

wraz z beczką asenizacyjną)

5 761 781 3 399 822 gospodarka 
wodno-ściekowa

Zakład 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Somiance 

Zakup przyczepy dwuosiowej do wywozu odpadów 
komunalnych 68 700 41 890

tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 

komunalnych
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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. 

Omawiane działanie zaowocowało w powiecie wyszkowskim umowami podpisanymi przez gmi-
ny: Brańszczyk (2), Długosiodło (4), Rząśnik, Somianka (6), Wyszków (2), Zabrodzie (4) oraz GOK: 
w Somiance i w Zabrodziu, GBP: w Somiance Parcele i w Długosiodle, GCIKSiR w Długosiodle, 
Zgromadzenie Sióstr w Loretto, parafie: w Popowie Kościelnym i w Kamieńczyku.

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

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

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

Gmina Długosiodło 
(3 umowy)

Gmina Rząśnik 
(2 umowy)

Gmina Wyszków 
(2 umowy)

Gmina Zabrodzie 
(2 umowy)

Zakład Gospodarki 
Komunalnej w Somiance 
(3 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 
w tonach

Wodociagowych (km) Kanalizacyjnych 
sieciowych (km)

19,3 28,71 184 1 90

Podział projektów 
pod względem zakresu inwestycji

Gospodarka 
wodno-ściekowa 

Budowy, przebudowy, 
remontu 
lub wyposażenia 
targowiska stałego

Tworzenia systemu 
zbioru, segregacji, 
wywozu odpadów 
komunalnych

Zakład 
Gospodarki 

Komunalnej w 
Somiance 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 
na terenie gminy Somianka - II etap (rozbudowa 

kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 
Stare Płudy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz 

rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami 
w miejscowosci Somianka Parcele, Somianka, 

Jasieniec)

2 491 047 759 037 gospodarka 
wodno-ściekowa

 35 613 955     16 405 265    

Umowy podpisane w ramach działania 321 cd.

75%

8%

17%

gospodarka wodno-ściekowa

budowy, przebudowy,
remontu lub wyposażenia
targowiska stałego

tworzenia systemu zbioru,
segregacji, wywozu odpadów
komunalnych

4 363 935

2 599 890

2 927 047

2 313 644

4 200 749Gmina Długosiodło (3 umowy)

Gmina Rząśnik (2 umowy)

Gmina Wyszków (2 umowy)

Gmina Zabrodzie (2 umowy)

Zakład Gospodarki Komunalnej w
Somiance  (3 umowy)



Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Brańszczyk Budowa boisk sportowych, ogrodzenia i parkingu na 
samochody osobowe 244 483

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gmina Brańszczyk Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę 
wiejską w miejscowości Tuchlin 175 694 infrastruktura 

publiczna

Gmina Długosiodło Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum 
Długosiodła 328 899 infrastruktura 

publiczna

Gmina Długosiodło
Przebudowa na cele społeczno-kulturalne budynku sali 
gimnastycznej przy Zespole Szkół w miejscowości Stare 

Bosewo
303 124 infrastruktura 

publiczna

Gmina Długosiodło Remont i adaptacja budynku OSP w miejscowości 
Prabuty na potrzeby świetlicy wiejskiej 146 395 infrastruktura 

publiczna

Gmina Długosiodło Rozbudowa i remont budynku OSP w miejscowości 
Sieczychy na potrzeby świetlicy wiejskiej 183 875 infrastruktura 

publiczna

Gmina Rząźnik Budowa ciągu pieszo-rowerowego na osiedlu 
mieszkaniowym w miejscowosci Rząśnik PGR 278 180

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gmina Somianka
Zagospodarowanie centrum miejscowości Wola 

Mystkowska wraz z budową chodnika i oświetlenia 
ulicznego

288 700 infrastruktura 
publiczna

Gmina Somianka

Zagospodarowanie centrum miejscowości Nowe 
Wypychy poprzez budowę Chodnika i  miejsca spotkań 

wraz z placem zabaw oraz wymiana oświetlenia 
ulicznego

416 485 infrastruktura 
publiczna

Gmina Somianka Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek 
poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego 277 726

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gmina Somianka Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice 160 538 infrastruktura 
publiczna

Gmina Somianka
Zagospodarowanie centrum miejscowości Skorki 

poprzez remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz 
budowa placu zabaw

271 903 infrastruktura 
publiczna

Gmina Somianka
Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo 

Górne poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz 
placu zabaw

189 513
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w 
zakresie turystyki

Gmina Wyszków Odnowa centrum Kamieńczyka 302 988 infrastruktura 
publiczna

Gmina Wyszków Strefa rekreacji, kultury i sportu w Rybienku Nowym 281 130
zaspokajanie potrzeb 

społecznych w 
zakresie turystyki

Gmina Zabrodzie Zagospodarowanie centrum wsi Głuchy 179 493 infrastruktura 
publiczna

Gmina Zabrodzie Zagospodarowanie centrum wsi Adelin 44 797 infrastruktura 
publiczna

Gmina Zabrodzie Zagospodarowanie centrum wsi Choszczowe 129 355 infrastruktura 
publiczna

Gmina Zabrodzie Zagospodarowanie centrum wsi Mostówka 125 282 infrastruktura 
publiczna

Gminna Biblioteka 
Publiczna w 
Długosiodle

Rozbudowa i adaptacja części istniejacego budynku OSP 
w miejscowości Jaszczułty na potrzeby świetlicy wiejskiej 150 077 infrastruktura 

publiczna

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Somiance 

Parcele

Remont elewacji zewnętrznej budynku i adaptacja 
pomieszczeń pod filię gminnej biblioteki publicznej w 
Wólce Somiankowskiej wraz z zagospodarowaniem 

przestrzeni pod plac zabaw

202 398 infrastruktura 
publiczna
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Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację 21 projektów, których efekty prezentuje tabela poniżej

Podział projektów 
pod względem zakresu inwestycji

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

Infrastruktura
publiczna

Zachowanie
dziedzictwa
kulturowego

Zaspokajanie
potrzeb
społecznych 
w zakresie 
turystyki

Centra wsi

Świetlice i domy kultury

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji 

Obiekty małej architektury

Budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na cele publiczne.

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Gmina Brańszczyk (2 umowy)

Gmina Długosiodło (6 umów)

Gmina Rząźnik (1 umowa)

Gmina Somianka (9 umów)

Gmina Wyszków (4 umowy)

Gmina Zabrodzie (5 umów)
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Gminne Centrum 
Informacji, Kultury, 
Sportu i Rekreacji w 

Długosiodle

Budowa infrastruktury sportowej 
w Chrzczance Włościańskiej 456 947

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w 

zakresie turystyki

Gminny Ośrodek 
Kultury w Somiance

Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury wraz 
z zagospodarowaniem terenu stanowiącego centrum 

miejscowości
369 914 infrastruktura 

publiczna

Gminny Ośrodek 
Kultury w Zabrodziu

Rozbudowa, modernizacja i remont Gminnego Centrum 
Kultury w Zabrodziu - etap I 436 229 infrastruktura 

publiczna
Prafia rzymskokatolicka 

pw. Wniebowzięcia 
NMP

Odnowa kościoła pw. WNMP w Kamieńczyku 94 672 infrastruktura 
publiczna

Rzymskokatolicka 
parafia Narodzenia 

NMP w Popowie 
Kościelnym

Prace konserwatorskie pokrycia dachu głównego 
kościoła NMP - II etap zadania 68 853

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego

Zgromadzenie 
Sióstr Matki Bożej 

Loretańskiej

Zagospodarowanie obszaru przestrzeni publicznej na 
terenie Sanktuarium Matki Bozej Loretańskiej w Loretto 382 101 infrastruktura 

publiczna

6 489 751 

74%

4%

22%

infrastruktura publiczna

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

zaspokajanie potrzeb
społecznych w zakresie
turystyki

420 177

1 569 317

278 180

2 246 030

1 060 891

915 156

Gmina Brańszczyk (2 umowy)

Gmina Długosiodło (6 umów)

Gmina Rząźnik (1 umowa)

Gmina Somianka (9 umów)

Gmina Wyszków (4 umowy)

Gmina Zabrodzie (5 umów)

0,424 km

1

1

1

4

7
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Ścieżki rowerowe, szlaki turystyczne

Obiekty małej architektury

Budynki wpisane do rejestru zabytków użytkowane na…

Odnowione elewacje i dachy w budynkach…

Obiekty sportowe, place zabaw, miejsca rekreacji

Świetlice i domy kultury

Centra wsi



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 „Równiny Wołomińskiej” zrealizowała 6 międzyregionalnych projektów współpracy,
( 3  w dziedzinie turystyki). Budżet Grupy w tym działaniu wynosił 306 tys. zł.
LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wykonała 3 międzynarodowe i 1 projekt międzyre-
gionalny, ( 2 dotyczyły dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego). Jej limit finansowy na to 
działanie to 233 tys. zł.

W tym działaniu podpisano w powiecie 49 umów (OW 11; MP 38) z kwotą dofinansowania 
w wysokości 3,71 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 wyszkowskim aktywne są dwie lokalne grupy działania:
- LGD Równiny Wołomińskiej, której członkami są gminy: Brańszczyk, Długosiodło, Rząśnik, Wy-
szków i Zabrodzie; biuro Grupy znajduje się w Tłuszczu; 
- Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” z siedzibą w Legionowie, do którego 
należy gmina Somianka.

Działanie 413

Działanie 421

LEADER

Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.

Limit finansowy na działanie 431 dla LGD „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” wynosił 2,56 
mln zł, a dla LGD „Równiny Wołomińskiej” – 3,16 mln zł.

Działanie 431
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Powiat WYSZKOWSKI

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

LGD „Równiny Wołomińskiej”
Grupa  funkcjonuje na obszarze trzech powiatów: wołomińskiego, wyszkowskiego i węgrow-
skiego. Użytki rolne zajmują 62% powierzchni jej obszaru. Gleby w przewadze są tu słabe: 
V i VI klasa bonitacyjna. Istotnym uwarunkowaniem dla charakterystyki terenu Grupy jest 
bliskość Warszawy, co stanowi niewątpliwy atut, obok atrakcyjnych terenów rekreacyjno-wy-
poczynkowych, i zróżnicowanego środowiska przyrodniczego. Lokalna Strategia Rozwoju wy-
tyczyła dwa cele ogólne Grupy: * poprawę warunków życia, w tym warunków zatrudnienia; 
* waloryzację zasobów przyrodniczych i kulturowych, oraz sześć celów szczegółowych, realizo-
wanych w ramach działań podejścia Leader PROW.

LGD Związek Stowarzyszeń „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”
Grupa obejmuje działaniem dwie gminy powiatu wołomińskiego,  cztery gminy z powiatu 
legionowskiego i jedną -  Somiankę - z powiatu wyszkowskiego, w których mieszka w sumie 
78 tys. ludzi. Powierzchnia terenu funkcjonowania  Grupy wynosi 733 km2. Jego cechą charak-
terystyczną jest wyjątkowy na Mazowszu udział wód w powierzchni obszaru - ok. 8%. Znaczna 
część środowiska przyrodniczego (ponad 57 % terenu) podlega ochronie prawnej. Gospodarka 
jest zróżnicowana: zmniejsza się rola rolnictwa na rzecz usług i drobnej wytwórczości. W Lokal-
nej Strategii Rozwoju sformułowano cztery cele ogólne: * rozwój kapitału społecznego mierzony 
wzrostem kwalifikacji; * rozwój przedsiębiorczości; * rozwój turystyki; * waloryzacja zasobów 
przyrodniczych i kulturowych.

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

Związek 
Stowarzyszeń 
„Partnerstwo 

Zalewu 
Zegrzyńskiego”

12 530 000 464 465 4 091 357 4 865 177 3 109 001 233 000 2 567 000 1 984 608 582 392

Lokalna Grupa 
Działania 
„Równiny 

Wołomińskiej”

16 624 084 601 357 2 272 568 10 240 028 3 510 132 306 597 3 160 504 2 173 848 986 656

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Brańszczyk Stworzenie wypożyczalni rowerów i organizacja 
rajdów rowerowych 15.1.1  17 767     14 213    

Brańszczyk

Rowerem przez mazowiecką wieś - zakup 
wyposażenie do pokoi dla gości i wypożyczalni 
rowerów w gospodarstwie agroturystycznym 

„U kaflika”

15.3.2  24 813     19 850    

Brańszczyk Remont Świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Porębie 15.2.3  11 873     9 498    

Brańszczyk Organizacja imprezy plenerowej pt. 
„Festyn nad głęboką wodą z flisacką przygodą” 15.1.3  10 538     8 431    

Brańszczyk Otwarcie wypożyczalni łódek i sklepu 
wędkarskiego 15.3.2  25 000     20 000    
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Brańszczyk Organizacja Festynu Rodzinnego 15.1.3  11 500     9 200    

Brańszyk Modernizacja sali widowiskowej świetlicy 
wiejskiej w Brańszczyku 15.2.3  25 000     20 000    

Długosiodło Magia Kurpiów Białych - film 
dokumentalno-edukacyjny 15.3.1  25 000     20 000    

Długosiodło Dzień Darów Natury 15.1.3  17 920     14 336    

Długosiodło Wielkie Mazowieckie Grzybobranie 15.1.3  19 509     15 607    

Długosiodło Nocleg pod strzechą na szlaku rowerowym 15.3.2  14 800     11 840    

Długosiodło Utworzenie i wyposażenie pola namiotowego 
o folklorystycznej wizualizacji 15.3.2  14 800     11 840    

Poręba
Renowacja zniszczonych przez wilgoć 

wewnętrznych ścian zabytkowego kościoła 
w Porębie

15.5.1  19 971     15 977    

Somianka
Doposażenie bazy sprzętu rekreacyjno- 

-sportowego dla turystów wypoczywających 
w gospodarstwie agroturystycznym

15.3.2  5 865     4 692    

Somianka Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi 
Jackowo Dolne 15.3.2  20 044     16 036    

Somianka Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi 
Ostrowy 15.2.3  20 044     16 036    

Somianka Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi 
Popowo Kościelne 15.3.2  18 687     14 949    

Somianka Stworzenie Rekreacyjnego Centrum Wsi 
Wielęcin 15.3.2  20 044     16 036    

Somianka Skarbnica przysmaków to nasza 
gmina - impreza dożynkowa 15.1.3  24 830     19 864    

Somianka

Wyposażenie pomieszczeń budynku 
o funkcjach socjalno-rekreacyjnych służących 
gościom wypoczywającym w gospodarstwie 

agroturystycznym

15.3.2  35 459     28 367    

Somianka Utworzenie placu zabaw w miejscowości Suwin 15.3.2  32 207     25 000    

Somianka Modernizacja przestrzeni publicznej we wsi 
Barcice pod działalność kulturalną 15.2.3  38 140     30 512    

Somianka Utworzenie placu zabaw w miejscowości 
Somianka 15.3.2  32 207     25 000    

Wyszków
Aktywizacja społeczności lokalnej poprzez 

organizację Międzysołeckich Igrzysk Sportowo-
Rekreacyjnych w gminie Wyszków

15.1.3  14 462     11 570    

Wyszków

Kultywowanie tradycji ludowych wśród 
najmłodszych poprzez aktywny udział 

w „Kulisach Mazowsza” i zakup strojów 
regionalnych dla Zespołu Pieśni i Tańca 

„Wyszków”

15.2.1  17 260     13 808    

Zabrodzie
Wyposażenie placu zabaw dla dzieci 

w gaju sposobem na aktywizacje i integrację 
mieszkańców wsi

15.4.2  12 872     10 298    

Zabrodzie Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka 15.2.2  13 087     10 470    

Zabrodzie

Aktywne i kulturalne spędzanie czasu 
w Zabrodziu poprzez zakup wyposażenia 

i organizację imprez przez Gminny Ośrodek 
Kultury

15.6.4  21 829     17 463    

Zabrodzie Organizacja zabrodzkiego święta plonów 15.1.3  18 495     14 796    

Zabrodzie Zabrodzie aktywne i kulturalne 15.2.3  19 086     15 269    
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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 Brańszczyk (7 umów)

Gmina Długosiodło (5 umów)

Gmina Poręba (1 umowa)

Gmina Somianka (10 umów)

Gmina Wyszków (2 umowy)

Gmina Zabrodzie (12 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty cd.

Zabrodzie Wszystkie dzieci nasze są - organizacja festynu 
rodzinnego z okazji Dnia Dziecka 15.1.3  15 887     12 710    

Zabrodzie Rodzinna impreza piknikowa wraz 
z rozegraniem turnieju piłki nożnej 15.1.3  7 980     6 384    

Zabrodzie Piknik - święto kukurydzy 15.1.3  5 079     4 063    

Zabrodzie Złote gody po zabrodzku 15.1.3  3 430     2 744    

Zabrodzie Piłka w Grze - festyn rodzinny 15.2.1  10 384     8 307    

Zabrodzie Piknik - Radosna Kraina 15.1.3  19 840     15 872    

Zabrodzie Wykonanie placu zabaw w miejscowości 
Zabrodzie 15.1.1  24 640     19 712    

 690 349     550 748    

101 193

73 623

15 977

196 491

25 378

138 087

Gmina Brańszczyk (7 umów)

Gmina Długosiodło (5 umów)

Gmina Poręba (1 umowa)

Gmina Somianka (10 umów)

Gmina Wyszków (2 umowy)

Gmina Zabrodzie (12 umów)

1

1

1

8

12

14

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

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

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

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze
objętym LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR



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
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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 Brańszczyk

Budowa ogólnodostępnego 
oświetlonego boiska piłkarskiego 

o sztucznej nawierzchni w 
miejscowości Brańszczyk

zaspakajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 956 412     500 000    

Gmina Brańszczyk

Uporządkowanie przestrzeni 
publicznej poprzez przebudowę 

ciągu pieszego, budowę dziesięciu 
miejsc postojowych, utwardzenie 

placu obok świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Poręba Średnia 

na dz. 374, 381, 382

infrastruktura publiczna  247 558     161 013    

Gmina Długosiodło
Budowa basenu odkrytego 

z budynkiem zaplecza 
w miejscowości Długosiodło - etap I

infrastruktura publiczna  990 609     500 000    

Gmina Długosiodło
Remont i modernizacja budynku 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 

Grądy Szlacheckie
infrastruktura publiczna  99 048     45 000    



Powiat WYSZKOWSKI

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji
(zakończono 4 projekty)

Gmina Brańszczyk 
(2 umowy)

Gmina Długosiodło 
(2 umowy)

Gmina Rząśnik 
(2 umowy)

Gmina Somianka 
(1 umowa)

Gmina Wyszków 
(2 umowy)

Gmina Zabrodzie 
(2 umowy)

Centra wsi

Obiekty
sportowe,
place zabaw,
miejsca
rekreacji 

16

Gmina Rząśnik Zagospodarowanie centrum wsi 
Nowy Lubiel infrastruktura publiczna  720 705     468 745    

Gmina Rząśnik
Budowa boiska treningowego do 

gry w piłkę nożną przy Zespole 
Szkół Publicznych w Rząśniku

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 373 151     151 255    

Gmina Somianka
Zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej w miejscowości 
Somianka-Parcele

infrastruktura publiczna  205 203     131 799    

Gmina Wyszków

Uporządkowanie przestrzeni 
publicznej poprzez budowę 
chodników w miejscowości 

Gulczewo, Olszanka i Leszczydół 
Nowiny na terenie gminy Wyszków

infrastruktura publiczna  813 560     500 000    

Gmina Wyszków
Odnowa wsi Leszczydół-Działki 

poprzez budowę budynku klubo-
kawiarni "Świetlica Wiejska" - etap II

infrastruktura publiczna  291 715     189 733    

Gmina Zabrodzie

Przebudowa drogi 
Niegów-Zabrodzie wraz z 

zagospodarowaniem centrum wsi 
Zazdrość i zagospodarowaniem 

centrum wsi Zabrodzie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 644 817     204 115    

Gmina Zabrodzie
Zagospodarowanie centrum wsi 
Niegów oraz zagospodarowanie 

centrum wsi Słopsk
infrastruktura publiczna  444 800     289 300    

 5 787 577     3 140 960    

661 013

545 000

620 000

131 799

689 733

493 415

Gmina Brańszczyk (2 umowy)

Gmina Długosiodło (2 umowy)

Gmina Rząśnik (2 umowy)

Gmina Somianka (1 umowa)

Gmina Wyszków (2 umowy)

Gmina Zabrodzie (2 umowy)

5

1
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie wyszkowskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125   407 925 zł 
Działanie 321   16 405 265 zł 
Działanie 313, 322, 323  6 489 751 zł 
Działanie Leader Małe Projekty  550 748 zł 
Działanie Leader Odnowa Wsi    3 140 960 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 wyszkowskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 425 zł 
Wodociągi: 19,3 km, Kanalizacja: 28,7 km , Oczyszczalnie ścieków: 1
Zagrodowe oczyszczalnie ścieków: 184, Zbiórka odpadów: 90 t, Centra wsi: 12
Świetlice i domy kultury: 7, Obiekty sportowe, miejsca rekreacji: 4, Mała architektura: 1
Budynki zabytkowe używane publicznie: 1, Remont budynków sakralnych: 1
Ścieżki rowerowe: 420 m, Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 2
Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 12, Punkty informacji turystycznej - 1
Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 11
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 2, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 1
Remont, wyposażenie świetlic wiejskich - 5, Zachowanie dziedzictwa przyrodniczego - 1
Renowacja obiektów zabytkowych - 1
Budowa pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lokalnych - 1

Tak jak w wielu innych powiatach Mazowsza, tak i tu numerem jeden w projektach PROW 
była woda i ścieki. Zadbano również o kulturę, turystykę, aktywność społeczną i jakość życia.
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