
Trzy pytania do…
...wójta gminy Baranowo  
Henryka Toryftera
W gminie Baranowo (pow. ostrołęcki) 
inwestycje z PROW 2007–2013 
widać na pierwszy rzut oka. 
Z czego jest Pan szczególnie 
zadowolony?
Dla mieszkańców z całą pewnością naj-
ważniejsze są te inwestycje i remonty, 
które podnoszą komfort życia na wsi 
i wpływają na codzienność. Dlatego 
szczególnie cieszę się ze zrealizowanych 
projektów budowy sieci wodociągowej 
oraz przydomowych oczyszczalni ście-
ków, dzięki którym nie tylko zmieniamy 
jakość życia na wsi, ale także dbamy 
o środowisko naturalne. Udało nam się 
też, dzięki funduszom z PROW 2007–2013, 
wybudować kompleks sportowy przy 
Zespole Szkół w Zawadach, odnowić plac, 
chodniki, parking i zieleń przy baranow-
skim kościele, zagospodarować centra 
wsi Cierpięta, Wola Błędowska, Ramiona, 
Rupin, Rycica, Gaczyska, Bakuła i Guzo-
watka oraz zmodernizować bazę kultu-
ralno-turystyczną w Brodowych Łąkach. 
To wszystko sprawia, że na terenie gminy 
Baranowo żyje się łatwiej i przyjemniej. 
A to cieszy włodarza. 

Sięgaliście po środki tylko z PROW 
2007–2013 czy także z innych 
źródeł finansowych?
Nie można otwierać się wyłącznie na 
jeden unijny program. Warto śledzić 
wszystko, co dotyczy inwestycji na tere-
nach wiejskich, bo tych programów było 
i, mam nadzieję, będzie całkiem sporo. Cie-
szymy się ze wsparcia np. z Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2007–2013, z któ-
rego udało się m.in. zmodernizować i roz-
budować oczyszczalnię ścieków w Barano-
wie, zbudować sieć kanalizacji sanitarnej 
dla kolejnych ośmiu wsi oraz wybudować 
gminny kompleks sportowy. Zmoderni-

zowaliśmy oraz rozbudowaliśmy budynki 
oświatowe, a także pokusiliśmy się o profe-
sjonalne rolkowisko dla dzieci i młodzieży. 
Spięliśmy organizacyjnie i budżetowo 
wiele potrzebnych inwestycji. I to jest naj-
ważniejsze, bo dla naszych mieszkańców 
mniej istotne jest, z jakich środków uzy-
skaliśmy dofinansowanie. 

Wkrótce nowy PROW na lata 
2014–2020. Czy po tak obfitej 
poprzedniej perspektywie macie 
nadzieję na więcej w nowym 
okresie programowania?
Liczymy przede wszystkim na sprawne 
przechodzenie przez polskie i unijne pro-
cedury oraz szybkie rozpoczęcie europej-
skich programów. Pomysłów nam nie bra-
kuje, projekty złożymy na czas. 

ZA NAMI

W Śmiarach (pow. siedlecki) spotkali się arty-
ści i miłośnicy tradycyjnych kolęd oraz pie-
śni bożonarodzeniowych, by wziąć wspól-
nie udział w VI Międzynarodowym Festi-
walu Kolęd i Pastorałek „Kolędnicze Serce 
Polskie”. Wystąpiło 13 zespołów z woje-
wództwa podlaskiego, łódzkiego, lubel-
skiego, mazowieckiego, a także zespoły 
z Ukrainy i Białorusi. Artyści z Mazowsza 
zajęli II (Chór Piast & Grapa Family z Góry 
Kalwarii) i III miejsce (C.M.B. z Mińska Mazo-
wieckiego). Krajowa Sieć Obszarów Wiej-
skich w województwie mazowieckim 
pomogła opracować i wydrukować mate-
riały promocyjne imprezy, a także przepro-
wadzić prezentacje i degustacje potraw 
bożonarodzeniowych. 
Na początku lutego w Berlinie odbyły się  
VI Międzynarodowe Targi Owoców 
i Warzyw FRUIT LOGISTICA. To najwięk-
sze w Europie wydarzenie handlowe dla 
branży owocowo-warzywnej. Podczas nich 
prezentowane są owoce i warzywa w prze-
kroju całego łańcucha produkcji. Tak jak 
w ubiegłych latach zainteresowani mogli 
zapoznać się z Polskim Narodowym Sto-
iskiem, na którym gościło również Mazow-

sze, jako jedno z największych zagłębi owo-
cowo-warzywnych w naszym kraju. Orga-
nizację ekspozycji wsparła Krajowa Sieć 
Obszarów Wiejskich. 

PRZED NAMI 

Wraz z Mazowiecką Agencją Energetyczną 
przystępujemy do organizacji seminariów 
informacyjnych pn. „Biogazownia w twojej 
gminie”. Start cyklu już pod koniec lutego, 
a szczegółowy harmonogram i program 
merytoryczny konferencji można znaleźć na 
naszej stronie www.mazowieckie.ksow.pl . 
Startuje również Olimpiada Wiedzy Rolni-
czej (26 lutego, Płock), do udziału w któ-
rej zapraszamy rolników prowadzących 
gospodarstwa rolne samodzielnie lub 
wspólnie z rodzicami z terenu powiatów: 
gostynińskiego, płockiego i sierpeckiego. 
Szczegółowe informacje i inne lokalizacje 
olimpiad na www.modr.mazowsze.pl .

n

eKSpresOWy przegląd wydarzeń 
Okres przejściowy nie jest czasem martwym dla Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. 
Ciągle, także w Kronice Mazowieckiej, pokazujemy dobre praktyki, by zachęcić do  
aktywności, zainspirować. Kończąc nasz plan działania wynikający z PROW 2007–2013, 
zapraszamy na imprezy, szkolenia i seminaria w pierwszym półroczu bieżącego roku. 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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Podstawowe usługi i odnowa 
miejscowości na obszarach wiejskich 
w gestii samorządu województwa
W nowym Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 samorządy wojewódzkie 
będą odpowiadały za wdrożenie kilku działań i poddziałań. Przez trzy kolejne spotkania będziemy 
przedstawiać szczegóły tych zadań, określając – na bazie dokumentów Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi – zakres wsparcia, beneficjentów, kryteria wyboru i stawki pomocy. Zaczynamy 
od części zapisów działania „Podstawowe usługi i odnowa miejscowości na obszarach wiejskich” 
(poddziałanie „Inwestycje w targowiska…” w następnym numerze). 

Piotr Marzec i Marcin Rzońca
Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci 

Obszarów Wiejskich

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji związanych 
z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszyst-
kich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwesty-
cji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” 

 z Budowa lub modernizacja dróg lokalnych

 ∙ Zakres wsparcia: budowa lub modernizacja dróg 
lokalnych i związanych z nimi urządzeń. Koszty 
budowy, przebudowy lub modernizacji obiektów 
budowlanych; koszty zakupu sprzętu, materiałów 
i usług, służących realizacji operacji; koszty ogólne.

 ∙ Beneficjenci: gmina, powiat lub ich związki.
 ∙ Kryteria wyboru: dochód podatkowy gminy (pre-

ferencje dla gmin o niższym dochodzie podatko-
wym w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bez-
robocie w powiecie (preferencje dla gmin o wyso-
kim poziomie bezrobocia), powiązanie operacji 
z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infrastruk-
tury szerokopasmowej, specyfika regionu.

 ∙ Stawka pomocy: maksymalna wysokość pomocy 
ze środków EFRROW nie może przekroczyć 3 mln zł 
na beneficjenta w okresie realizacji programu.

 z Gospodarka wodno-ściekowa

 ∙ Zakres wsparcia: budowa, przebudowa, moder-
nizacja lub wyposażenie obiektów budow-
lanych służących do zaopatrzenia w wodę 
i odprowadzania ścieków. Zakup i montaż urzą-
dzeń kanalizacyjnych oraz urządzeń wodocią-
gowych. Pomoc ma formę refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych operacji.

 ∙ Beneficjenci: gmina, spółka, w której udziały 
mają wyłącznie jst, związek międzygminny.

 ∙ Kryteria wyboru: inwestycja zlokalizowana na 
terenie, na którym istnieje największa potrzeba 
poprawy stanu wód zgodnie ze zaktualizowa-
nym programem wodnośrodowiskowym kraju, 
łączna realizacja gospodarki wodnej i ścieko-
wej, dochód podatkowy gminy (preferencje 
dla gmin o niższym dochodzie podatkowym 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca), bezro-
bocie w powiecie (preferencje dla gmin o wyso-
kim poziomie bezrobocia), powiązanie opera-
cji z inwestycjami dotyczącymi tworzenia infra-
struktury szerokopasmowej, specyfika regionu.

 ∙ Stawka pomocy: maksymalna wysokość pomocy 
ze środków EFRROW nie może przekroczyć 2 mln zł 
na beneficjenta w okresie realizacji programu.

Poddziałanie: „Wsparcie inwestycji 
w tworzenie, ulepszanie lub rozwija-
nie podstawowych usług lokalnych 
dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji 
i kultury oraz powiązanej infrastruktury”

 z Inwestycje w obiekty pełniące 
funkcje kulturalne lub kształtowa-
nie przestrzeni publicznej

 ∙ Zakres wsparcia: budowa, moderniza-
cja lub wyposażanie budynków peł-
niących funkcje kulturalne, w tym 
świetlic i domów kultury. Ukształto-
wanie przestrzeni publicznej zgodnie 
z wymaganiami ładu przestrzennego. 
Pomoc ma formę refundacji części 
kosztów kwalifikowalnych operacji.

 ∙ Beneficjenci: gmina, instytucja kul-
tury, dla której organizatorem jest 
jst – w przypadku budowy, prze-
budowy, modernizacji lub wyposa-
żenia obiektów pełniących funkcje 
kulturalne, gmina – w przypadku 
kształtowania przestrzeni publicznej.

 ∙ Kryteria wyboru: dochód podat-
kowy gminy (preferencje dla gmin 
o niższym dochodzie podatko-
wym), bezrobocie w powiecie (pre-
ferencje dla gmin o wysokim pozio-
mie bezrobocia), specyfika regionu.

 ∙ Stawka pomocy: maksymalna wyso-
kość pomocy ze środków EFRROW 
nie może przekroczyć 500 tys. zł na 
miejscowość w okresie realizacji 
programu (dotyczy budowy, prze-
budowy, modernizacji lub wypo-
sażenia obiektów pełniących funk-
cje kulturalne, kształtowania prze-
strzeni publicznej oraz inwestycji 
realizowanych z Poddziałania „Bada-
nia i inwestycje związane z utrzyma-
niem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc o wysokiej wartości przyrod-
niczej, w tym dotyczące powiązanych 
aspektów społeczno-gospodarczych 
oraz środków w zakresie świadomo-
ści środowiskowej”).

Poddziałanie: „Wsparcie badań 
i inwestycji związanych z utrzyma-
niem, odbudową i poprawą stanu 
dziedzictwa kulturowego i przyrod-
niczego wsi, krajobrazu wiejskiego 
i miejsc o wysokiej wartości przy-
rodniczej, w tym dotyczące powią-
zanych aspektów społeczno-gospo-
darczych oraz środków w zakresie 
świadomości środowiskowej”

 z Ochrona zabytków i budownictwa 
tradycyjnego

 ∙ Zakres wsparcia: odnowa lub 
poprawa stanu zabytkowych 
obiektów budowlanych, służących 
zachowaniu dziedzictwa kulturo-
wego, zakup obiektów charaktery-
stycznych dla tradycji budownic-
twa w danym regionie z przezna-
czeniem na cele publiczne.

 ∙ Beneficjenci: gmina lub instytu-
cja kultury, dla której organizato-
rem jest jst.

 ∙ Kryteria wyboru: decyduje liczba 
uzyskanych punktów na pod-
stawie kryteriów dotyczących: 
nadania nowej funkcji odnowio-
nemu obiektowi, oceny warto-
ści zabytku, lokalizacji inwestycji 
(preferencje dla operacji zlokalizo-
wanych na obszarze o potencjale 
turystycznym), specyfiki regionu.

 ∙ Stawka pomocy: maksymalna 
wysokość pomocy ze środków 
EFRROW nie może przekroczyć 
500 tys. zł na miejscowość w okre-
sie realizacji programu (dotyczy 
ochrony zabytków i budownictwa 
tradycyjnego oraz budowy lub 
modernizacji obiektów pełniących 
funkcje kulturalne, a także kształto-
wania przestrzeni publicznej).

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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