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Szanowni Państwo,

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

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

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

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

 Z wyrazami szacunku 

Adam Struzik
Marszałek Województwa Mazowieckiego
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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. grodziski



Powiat GRODZISKI

Liczba projektów:
61

Wartość projektów:
9,72 mln zł

Wartość dofinansowania: 
4,38 mln zł

Słowo o powiecie 
Około 30 km  dzieli  powiat grodziski od stolicy Polski. Komuni-
kacyjną oś powiatu zamieszkanego przez 80 tys. ludzi, stanowi 
droga szybkiego ruchu Warszawa-Łódź, a także autostrada A2 
nazwana Autostradą Wolności. Gminy: Baranów, Grodzisk Ma-
zowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna i Żabia Wola są 
idealnym miejscem do relaksu i wypoczynku, oferują rozmaite 
formy spędzenia czasu wolnego. Każda z gmin ma liczne atrak-
cje, które usatysfakcjonują różne gusta; zarówno zwolenników 
pieszych wędrówek na łonie natury, znawców sztuki i archi-
tektury, miłośników muzeów, jak i uprawiających rekreacyjnie 
dyscypliny sportowe.

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 grodziskim nie podpisano umów dotyczących 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.

Gmina Żabia Wola zawarła umowę na zainstalowanie kolektorów słonecznych.

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 Żabia 
Wola

Instalacja kolektorów słonecznych 
na obiekcie Szkoły w Józefinie 128 249 52 133

wytwarzania lub dystrybucji energii ze 
źródeł odnawialnych, w szczególności 

wiatru, wody, energii geotermalnej, 
słońca, biogazu albo biomasy
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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. 

Z pięciu umów podpisanych w powiecie w tym działaniu po jednej podpisały gminy  Baranów 
i Żabia Wola, a także GBP w Baranowie, oraz parafie: Przemienienia Pańskiego w Międzyboro-
wie, i św. Rodziny w Jaktorowie.

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Umowy podpisane w ramach działania 313, 322, 323

Nazwa beneficjenta Tytuł projektu Kwota 
EFRROW Typ opreacji

Gmina Baranów
Utworzenie centrum wsi polegające na 

zagospodarowaniu ogólnodostepnego placu - miejsce 
spotkań mieszkańców Baranowa

 347 921    infrastruktura 
publiczna

Gmina Żabia Wola

Kształtowanie centrum miejscowosci Żabia Wola 
poprzez budowę placu parkingowego, zieleńca 

i chodników wraz z wykonaniem oswietlenia 
zabytkowego kościoła i cmentarza

 197 051    infrastruktura 
publiczna

Gminna Biblioteka 
Publiczna w Baranowie

Przebudowa i nadbudowa budynku komunalnego 
 z przeznaczeniem na cele społeczno-kulturalne 

w miejscowości Kaski
 401 417    infrastruktura 

publiczna

Parafia 
rzymskokatolicka 

pw. Przemienienia 
Pańskiego 

w Międzyborowie

Ukształtowanie centrum wsi Międzyborów poprzez 
modernizację placu wokół kościoła  375 787    infrastruktura 

publiczna

Rzymskokatolicka 
parafia pw. św. Rodziny 

w Jaktorowie

Modernizacja dachu zabytkowego kościoła pw. św. St. 
Biskupa i Męczennika i św. Teresy od Dzieciatka Jezus  427 997    

zachowanie 
dziedzictwa 
kulturowego 

 1 750 173    
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Na dzień 31.03.2014 zakończono realizację wszyskich 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 

Centra wsi

Odnowione elewacje i dachy w budynkach architektury sakralnej

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca wypoczynku

Gmina Baranów (2 umowy)

Gmina Żabia Wola (1 umowa)

Parafia Rzymskokatolicka 
pw. Przemienienia Pańskiego 
w Międzyborowie (1 umowa)

Rzymskokatolicka parafia 
pw. św. Rodziny w Jaktorowie (1 umowa)
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80%

20%

infrastruktura publiczna

zachowanie dziedzictwa
kulturowego

749 338

197 051

375 787

427 997Gmina Baranów (2 umowy)

Gmina Żabia Wola (1 umowa)

Parafia Rzymskokatol pw.
Przemienienia Pańskiego w
Międzyborowie (1 umowa)

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Św. Rodziny w Jaktorowie (1
umowa)

1

1

3

Odnowione elewacje i dachy w budynkach
architektury sakralnej

Urządzone tereny zielone, parki i inne miejsca
wypoczynku

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.
Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego” zrealizowało międzyregionalny projekt współ-
pracy; limit finansowy w tym działaniu wynosił 260 tys. zł. Stowarzyszenie LGD „Zielone Są-
siedztwo” miało do dyspozycji 75 tys. zł. Jest ono partnerem w projekcie dotyczącym lokalnego 
dziedzictwa kulturowego.

Na terenie powiatu grodziskiego zostało podpisanych  58 umów (OW 8; MP 50) na kwotę dofinan-
sowania  w wysokości 2,75 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 grodziskim istnieją dwie lokalne grupy działania:
   - Stowarzyszenie LGD „Ziemia Chełmońskiego”, które współtworzą  gminy: Baranów, Grodzisk 
Mazowiecki, Jaktorów i Żabia Wola. Biuro główne Stowarzyszenia jest w Żabiej Woli;
 -  LGD „Zielone Sąsiedztwo”, do której należy Podkowa Leśna. Siedziba Grupy znajduje się w Pod-
kowie Leśnej.

Działanie 413

Działanie 421

LEADER

Aby umożliwić efektywną pracę Lokalnym Grupom Działania wdrażającym strategie rozwoju, 
a także podnoszenie kwalifikacji jej członków, otrzymały one pomoc finansową na pokrycie 
kosztów funkcjonowania. Może ona dotyczyć m.in. wydatków administracyjnych, szkoleń, or-
ganizowania i przeprowadzania akcji promocyjnych lub kulturalnych na terenie realizowania 
lokalnych strategii rozwoju.
Na potrzeby ujęte w działaniu 431 „Ziemia Chełmońskiego” może przeznaczyć ogółem 
2,5 mln zł, natomiast  „Zielone Sąsiedztwo” 729 tys. zł.

Działanie 431

9



Powiat GRODZISKI

LGD „Ziemia Chełmońskiego”
Jedenaście gmin utworzyło LGD „Ziemia Chełmońskiego”. Cztery z nich znajdują się  w powiecie  
grodziskim: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów i Żabia Wola; dwie: Mszczonów i Radzie-
jowice  w powiecie żyrardowskim; Nowa Sucha, Rybno, Sochaczew i Teresin na terenie powiatu 
sochaczewskiego, a Nadarzyn w powiecie pruszkowskim. Łączy je wspólna historia i kultura 
zachodniego Mazowsza. Obszar funkcjonowania Grupy wynosi 972 km2 i zamieszkały jest przez 
86 tys. ludzi. Tereny te niegdyś typowo rolnicze przekształcają się w kierunku bardziej zróżnico-
wanym funkcjonalnie: rozwija się pozarolnicza działalność gospodarcza, przetwórstwo i usługi, 
w tym związane z rekreacją i wypoczynkiem. Lokalna Strategia Rozwoju LGD ma dwa cele ogól-
ne: * rozwój kapitału społecznego; * zachowanie i wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego 
i kulturowego, realizowane przez osiąganie celów szczegółowych.  

Stowarzyszenie LGD „Zielone Sąsiedztwo”
Grupa obejmuje obszar Podkowy Leśnej  oraz gminy Brwinów (pow. pruszkowski), zamiesz-
kany  przez około 26 tys. ludzi. Tereny te ze względu na obecność obszarów chronionych peł-
nią ważną rolę w przyrodniczym ekosystemie województwa (miasta-ogrody). W związku z tym 
w działalności gospodarczej na terenie obu gmin dominują handel  i usługi. Wśród mocnych 
stron obszaru są m.in.: wiedza i umiejętności mieszkańców, wysoki potencjał artystyczno-kultu-
ralny, duża liczba organizacji samorządowych, baza kulturalna. Lokalna Strategia Rozwoju LGD 
zawiera 4 cele ogólne i 7 celów szczegółowych, m.in.: *podnoszenie  świadomości ekologicznej 
mieszkańców; *rozwój nowoczesnej edukacji; *poprawa stanu infrastruktury turystycznej; *roz-
wój mikroprzedsiębiorczości. 

Budżety Lokalnych Grup Działania

Nazwa LGD

Umowy ramowe - kwota
limit na działanie 413

limit na 
działanie 

421

limit na działanie 431

ogółem 
413 413-311 413-312 413-

313.322.323
413 - małe 

projekty
ogółem 

431
koszty 

bieżące

nabywanie 
umiejętności 
i aktywizacja

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania "Ziemia 
Chełmońskiego"

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

Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa 

Działania 
"Zielone 

Sąsiedztwo"

2 918 560 0 332 406 1 489 581 1 096 574 75 480 729 640 558 552 171 088
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Umowy podpisane w ramach działania Małe Projekty

Siedziba 
beneficjenta Tytuł Projektu 

Zakres operacji 
wg zamieszczonej 
poniżej legendy

Środki 
publiczne 
ogółem

Środki 
EFRROW

Baranów Dzień Dziecka w Gminie Baranów 15.1.3  7 717     6 173    

Baranów Obchody Jubileuszowe 400-lecia miejscowości 
i 100-lecia parafii w Baranowie 15.1.3  21 000     16 800    

Baranów Dożynki Gminne 2013 15.1.3  21 930     17 544    

Baranów Dożynki Gminne 2010 15.2.2  15 287     12 230    

Baranów Fetting festiwal 15.5.5  36 589     29 271    

Grodzisk 
Mazowiecki

Konferencja dla animatorów działań 
społecznych działających na terenie 

LGD Ziemia Chełmońskiego
15.1.2  8 540     6 832    

Grodzisk 
Mazowiecki

Lato w Chełmoniach - organizacja 
przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym 

i warsztatowym
15.1.2  18 108     14 486    

Grodzisk 
Mazowiecki

Warsztaty ekologiczno-muzyczne "Dziecięca 
Orkiestra Recyklingowa" na terenie gmin 

Nowa Sucha, Żabia Wola, Rybno, Grodzisk 
Mazowiecki, Baranów, Sochaczew, Mszczonów

15.1.2  24 440     19 552    

Grodzisk 
Mazowiecki Piknik Rodzinny "Jaś i Małgosia 2012" 15.1.3  7 250     5 800    

Grodzisk 
Mazowiecki

Cudze chwalicie, swego nie znacie. 
Sami nie wiecie, co posiadacie 15.1.3  6 414     5 131    

Grodzisk 
Mazowiecki Centrum Kultury na kółkach 15.1.3  3 710     2 968    

Grodzisk 
Mazowiecki

Ziemia Chełmońskiego - smaki, dźwięki, 
opowieści 15.2.1  10 343     8 274    

Grodzisk 
Mazowiecki

Muzyka Ziemi Chełmońskiego-wydanie płyty 
CD z nagraniami opracowań muzyki tradycyjnej 

z obszaru Ziemi Chełmońskiego
15.5.5  49 208     39 366    

Jaktorów Tor leśny wraz z wypożyczalnią sprzętu 
turystyczno-rekreacyjnego 15.3.2  50 000     40 000    

Podkowa Leśna Akademia Umiejętności Muzycznych 15.1.1  19 250     15 400    

Podkowa Leśna Czysta Podkowa 15.1.2  12 748     10 198    

Podkowa Leśna "stop!klatka" 15.1.2  19 924     15 939    

Podkowa Leśna Spektakl "Babie Lato" 15.1.3  13 529     10 823    

Podkowa Leśna Podkowa Freestyleśna 15.1.3  21 560     17 248    

Podkowa Leśna Madrygały miłosne z Włoch 15.1.3  8 337     6 670    

Podkowa Leśna Kantaty Bacha 15.1.3  14 744     11 795    

Podkowa Leśna Trzecia młodość Aidy 15.1.3  42 103     33 683    

Podkowa Leśna Spotkania przy sztalugach - weekendowe 
warsztaty w atelier i w plenerze 15.2.1  4 707     3 766    
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Podkowa Leśna Filharmonia Dziecięca 15.2.2  21 707     17 366    

Podkowa Leśna Spotkanie przy piosence 15.3.1  8 047     6 437    

Podkowa Leśna "Homo sapiens" - biuletyn 
"Związku Podkowian" 15.3.1  8 879     7 104    

Podkowa Leśna Pakiet promocyjny dla Popdkowy Leśnej 15.3.1  19 920     15 936    

Podkowa Leśna
Rewitalizacja istniejącego oznakowania ścieżek 

rowerowych na terenie Lasu Młochowskiego 
w Podkowie Leśnej

15.3.2  7 879     6 303    

Podkowa Leśna
Przygotowanie ścieżki edukacji ekologicznej 
w Lesie Młochowskim na terenie leśnictwa 

Podkowa Leśna
15.3.2  12 098     9 679    

Podkowa Leśna
Remont elewacji zabytkowego domu 

prywatnego przy ul. Słowackiego 5 w Podkowie 
Leśnej

15.5.1  25 000     20 000    

Podkowa Leśna Trasa turystyczna "Śladami Iwaszkiewicza 
po Brwinowie i Podkowie" 15.5.5  23 097     18 478    

Podkowa Leśna Zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza - album 
ilustrowany 15.5.5  13 282     10 625    

Podkowa Leśna
Wiaty drewniane z przeznaczeniem 

na ekspozycję zabytkowych pojazdów 
zaprzęgowych

15.5.6  18 757     15 006    

Podkowa Leśna Dziecko w Teatrze 15.1.3  19 564     15 651    

Podkowa Leśna 
Pole widzenia. Widowisko plenerowe 

inspirowane prozą Bogdana Wojdowskiego 
i genius Loci miasta ogrodu

15.3.1  15 000     12 000    

Żabia Wola Warsztaty decoupage dla dzieci i młodzieży 
z terenu gminy Żabia Wola 15.1.2  8 068     6 454    

Żabia Wola
Warsztaty filcowania i pracy z papierem 

czerpanym dla dzieci i młodzieży z terenu 
gminy Żabia Wola

15.1.2  6 622     5 298    

Żabia Wola
Z bajki morał taki-czytajcie, dzieciaki!. 

Warsztaty propagujace wartość bajki wśród 
najmłodszych mieszkańców gminy Żabia Wola

15.1.2  6 909     5 527    

Żabia Wola Obchody jubileuszowe 15.1.3  23 020     18 416    

Żabia Wola Szansa Na Powrót Do Tradycji 15.1.3  9 588     7 670    

Żabia Wola Święto Chleba 2012 - Dożynki Gminne 15.1.3  18 492     14 794    

Żabia Wola Magia smaków 15.3.1  22 828     18 262    

Żabia Wola Świetlica w Ogrodzie 15.3.2  24 185     19 348    

Żabia Wola Wypożyczalnia rowerów z bazą postojową 15.3.2  49 985     39 988    

Żabia Wola Portal internetowy "Moje Mazowsze" 15.4.1  10 501     8 401    

Żabia Wola Wirtualne Muzeum Józefa Chełmońskiego 15.4.1  23 023     18 419    

Żabia Wola Ścieżka edukacji przyrodniczo-leśnej 
i zdrowego stylu życia 15.4.2  21 913     17 531    

12
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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

Baranów (5 umów)

Grodzisk Mazowiecki (8 umów)

Jaktorów (1 umowa)

Podkowa Leśna (21 umów)

Żabia Wola (15 umów)

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

82 018    

102 410    

40 000    

280 106    

242 120    
Baranów (5 umów)

Grodzisk Mazowiecki (8 umów)

Jaktorów (1 umowa)

Podkowa Leśna (21 umów)

Żabia Wola (15 umów)

4

4

8

10

24

Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

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

Natura 2000

Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego

Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym
LSR

Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR

Żabia Wola Z mapą do źródeł 15.4.2  13 546     10 837    

Żabia Wola Restauracja grobów Józefa Chełmońskiego 
i ks. Pełki 15.5.1  22 603     18 082    

Żabia Wola
Wydanie albumu obejmującego prezentację 
zasobów kulturowych i przyrodniczych Ziemi 

Chełmońskiego
15.5.3  41 367     33 093    

 933 318     746 654    
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LEGENDA – zakres operacji w ramach działania Małe projekty
15.1 Podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR

15.1.1 Udostępnianie urządzeń i sprzętu
15.1.2 Organizacja szkoleń
15.1.3 Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych
15.1.4 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej
15.2 Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej

15.2.1 Promocja lokalnej twórczości kulturalnej
15.2.2 Promocja lokalnej przedsiębiorczości
15.2.3 Remont, wyposażenie świetlic wiejskich
15.3 Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR

15.3.1 Punkty informacji turystycznej
15.3.2 Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej

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

15.5 Promowanie, zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
15.5.1 Renowacja obiektów zabytkowych
15.5.2 Remont, wyposażenie muzeów
15.5.3 Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów
15.5.4 Prowadzenie badań nad obszarem wdrażania LSR
15.5.5 Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego
15.5.6 Urządzanie miejsc pamięci

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

15.6.1 Udział w targach i konkursach
15.6.2 Promocja produktów lub usług lokalnych
15.6.3 Uzyskanie certyfikatów i uczestnictwo w systemach jakości
15.6.4 Budowa, adaptacja pomieszczeń do prowadzenia sprzedaży produktów lub usług lokalnych
15.6.5 Budowa, adaptacja pomieszczeń do tradycyjnego wyrobu produktów lokalnych
15.6.6 Badanie rynku produktów lub usług lokalnych

15.7 Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia prowadzenia 
działalności kulturalnej lub gospodarczej

Umowy podpisane w ramach działania Odnowa i rozwój wsi

Nazwa beneficjenta Tytuł operacji Typ operacji 
Koszt 

całkowity
operacji

Kwota 
EFRROW

Gmina Baranów Budowa boiska sportowego 
wielofunkcyjnego

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 783 179     300 000    

Gmina Baranów Budowa obiektu sportowego 
wielofunkcyjnego - etap I

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 857 823     200 000    

Gmina Grodzisk 
Mazowiecki

Budowa placu zabaw 
w miejscowości Książenice w gminie 

Grodzisk Mazowiecki

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 525 854     300 000    

Gmina Jaktorów
Budowa kompleksu sportowego 
przy Zespole Szkół Publicznych 

w Międzyborowie

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 2 400 536     500 000    
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Gmina Jaktorów
Budowa boiska treningowego 

o sztucznej murawie w Chylicach 
gm. Jaktorów

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 471 665     50 000    

Gmina Miasto 
Podkowa Leśna

Remont budynku CKiIO wraz 
z modernizacją pomieszczeń - 

ul. Świerkowa 1 w Podkowie Leśnej
infrastruktura publiczna  777 451     400 000    

Gmina Żabia Wola Rozbudowa infrastruktury 
sportowej w Bartoszówce

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 355 278     165 119    

Miasto Podkowa Leśna

Zagospodarowanie terenu 
w centrum Podkowy Leśniej - 

ul. Świerkowa 1 na cele rekreacyjne 
i wypoczynkowe

zaspokajanie potrzeb 
społecznych w zakresie 

turystyki
 148 370     96 501    

 6 320 156     2 011 620    

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

Efekty rzeczowe zakończonych inwestycji (zakończono 4 projekty)

Gmina Baranów 
(2 umowy)

Gmina Grodzisk 
Mazowiecki (1 umowa)

Gmina Jaktorów 
(2 umowy)

Gmina Miasto 
Podkowa Leśna (1 umowa)

Gmina Żabia Wola 
(1 umowa)

Miasto 
Podkowa Leśna (1 umowa)

Obiekty sportowe, place 
zabaw, miejsca rekreacji 

500 000

300 000

550 000

400 000

165 119
96 501

Gmina Baranów (2 umowy)

Gmina Grodzisk Mazowiecki (1
umowa)

Gmina Jaktorów (2 umowy)

Gmina Miasto Podkowa Leśna (1
umowa)

Gmina Żabia Wola (1 umowa)

Miasto Podkowa Leśna (1 umowa)

4
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Środki EFRROW wykorzystane w powiecie grodziskim z podziałem na poszczególne działania

Działanie 125  0 zł 
Działanie 321    52 133 zł  
Działanie 313, 322, 323   1 750 173 zł  
Działanie Leader Małe Projekty    746 654 zł  
Działanie Leader Odnowa Wsi    2 011 620 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 grodziskim. A oto co zostało zrobione:

Wartość dofinansowania na jednego mieszkańca - 54 zł
Tereny zielone i miejsca wypoczynku  - 1, Centra wsi - 3
Odnowa budynków sakralnych - 1, Udostępnianie urządzeń i sprzętu - 1
Renowacja obiektów zabytkowych - 2, Kultywowanie miejscowych tradycji i obrzędów - 1
Promocja lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego - 4
Urządzanie miejsc pamięci - 1, Organizacja imprez kulturalnych i promocyjnych - 15
Punkty informacji turystycznej - 5, Obiekty małej architektury turystycznej i rekreacyjnej - 5
Zachowanie dziedzictwa kulturowego - 8, Obiekty sportowe, place zabaw - 4
Promocja lokalnej twórczości kulturalnej - 2, Promocja lokalnej przedsiębiorczości - 2
Zachowanie dziedzictwa przyrody - 4

W powiecie grodziskim nacisk w działaniach LGD został położony przede wszystkim na lep-
szą jakość egzystencji mieszkańców, rozwój ich aktywności ruchowej  i wypoczynek.
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