
Lp. Nr wniosku Beneficjent Tytuł operacji Uzasadnienie zgodności z LSR Wniosko
wana 
kwota 

pomocy

Całkowite 
koszty 

operacji

Ocena zgodności 
przez Radę LGD 
na posiedzeniu

1 210/2010 Gmina Jadów Aktywizacja dzieci i 
młodzieży poprzez 
organizację zajęć 
sportowych w gminie 
Jadów w 2011r

Celem projektu jest wychowanie dzieci i młodzieży 
przez kulturę fizyczną, rekreację i sport, a także 
popularyzację sportu jako pożądanej alternatywy dla 
dzieci i młodzieży rodzin najuboższych i 
patologicznych. Cele będą realizowane poprzez 
szkolenia i aktywizacje młodzieży w zakresie 
popularyzacji sportu, wychodzenie naprzeciw 
potrzebom społecznym poprzez organizację imprez 
dla dzieci i młodzieży mających na celu 
propagowanie zdrowego stylu życia. Realizacja 
projektu stworzy warunki do rozwoju życia 
społecznego w gminie poprzez stworzenie warunków 
do organizacji zajęć sportowych i spotkań 
lokalnych>poprzez realizacje projektu stworzona 
zostanie możliwość prowadzenia działalności 
sportowej o odpowiednim standardzie. Wpłynie także 
na szeroko rozumianą poprawę jakości życia i 
promocję obszarów wiejskich

14 903,00 21 290,00 Tak

2 211/2010 Stowarzyszenie 
AXA

Plac rekreacji szansą na 
aktywność 
mieszkańców

Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia LSR dla 
obszaru LGD RW. Przedsięwzięcia nr „Aby spędzić 
wolny czas kulturalnie”. Przedsięwzięcie nr 2 „Aby 
spędzić wolny czas aktywnie” oraz przedsięwzięcie 
nr 3 „internet uczy bawi ale i pomaga zdobyć 
klientów i pracę” wpisują się w cel 1 szczegółowy 
opracowany na podstawie analizy SWOT. Natomiast 
Przedsięwzięcie nr 5 Wypoczynek nad wodą i na 
wołomińskiej wsi wpisuje się w cel 2 w/w analizy. 
Zwiększenie mieszkańców wsi Rysie i miejscowości 
ościennych gminy Tłuszcz i gminy Zabrodzie do 

25 000,00 35 218,00 Tak



sportu i kultury poprzez stworzenie miejsca 
rekreacyjno – wypoczynkowego. Głównym 
zamierzeniem projektu jest doposażenie miejsca 
spotkań dla dzieci, młodzieży i dorosłych w 
funkcjonalne i bezpieczne urządzenia

3 212/2010 Stowarzyszenie 
AXA

Nasza świetlica – 
szansą na integrację

Projekt wpisuje się w przedsięwzięcia LSR dla 
obszaru LGD RW. Przedsięwzięcia nr „Aby spędzić 
wolny czas kulturalnie”. Przedsięwzięcie nr 2 „Aby 
spędzić wolny czas aktywnie” oraz przedsięwzięcie 
nr 3 „internet uczy bawi ale i pomaga zdobyć 
klientów i pracę” wpisują się w cel 1 szczegółowy 
opracowany na podstawie analizy SWOT. Natomiast 
Przedsięwzięcie nr 5 Wypoczynek nad wodą i na 
wołomińskiej wsi wpisuje się w cel 2 w/w analizy. 
Utworzenie świetlicy wiejskiej stwarza możliwości 
integracji środowiska lokalnego ze szczególnym 
uwzględnieniem międzypokoleniowej integracji. 
Utworzenie miejsca spotkań mieszkańców to również 
zapobieganie pojawiającym się problemom 
wychowawczym, uzależnieniom, wyobcowaniu oraz 
codziennej monotonii. Miejsce spotkań to również 
rozwój informatyczny, kulturalny i zawodowy... mini 
inkubator inicjatyw

25 000,00 38 815,40 Tak

4 216/2010 Biblioteka 
Publiczna w 
Tłuszczu

Biesiady z książką Poprawa jakości życia – cel ogólny
Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury 
sportu i nośników teleinformatycznych – cel 
szczegółowy

9 870,00 14 100,00 Tak

5 217/2010 Gmina Wołomin Opracowanie, wydanie, 
promocja i kolportaż 
VII Tomu Rocznika 
Wołomińskiego

Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich przez 
zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturowych 
mieszkańców wsi oraz promowanie tych obszarów w 
publikacjach dokumentujących dzieje naszych 
małych ojczyzn. Treści zawarte w tym wydawnictwie 
będą kultywować pamięć o ludziach i wydarzeniach 

25 000,00 35 715,00 Tak



związanych z obszarem objętym LSR. Cele ogólne: I 
Poprawa warunków życia, w tym warunków 
zatrudnienia, II waloryzacja zasobów przyrodniczych 
i kulturowych: Cele szczegółowe: 3 Ochrona wartości 
przyrodniczo – kulturowych i historycznych obszaru 
LGD, Cel 6 Wzrost liczby i poprawa aktywności 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup.

6 218/2010 Fundacja Bliżej 
Nauki

Scenariusze lekcji dla 
uczniów gimnazjum i 
liceum „Ja - rynek 
pracy – sukces 
zawodowy”

Właściwe pojmowanie funkcjonowanie rynku pracy, 
jego lokalnej specyfiki, a jednocześnie rozumienie jak 
ważna jest wytrwałość i aktywność w poszukiwaniu 
pracy może przyczynić się do zwiększenia 
aktywności osób młodych w procesie poszukiwania 
pracy bądź tworzenia miejsca pracy. Specyficzną 
cechą obszaru jest rosnąca liczba ludności a to z kolei 
jest źródłem popytu na szereg usług, których lukę 
będą mogły wypełnić osoby, które jeszcze się dziś 
uczą w gimnazjum lub liceum. W przyszłości 
przełoży się to na poprawę sytuacji na rynku pracy 
osób młodych, poprawę warunków życia i przyczyni 
się do rozwoju obszaru. Cele operacji są zatem 
zbieżne z następującymi celami: „Rozwój lokalnego 
rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi 
młodych” oraz „Internet uczy bawi ale i pomaga 
zdobyć klientów i pracę” 

14 400,00 20 586,60 Tak

7 219/2010 Fundacja Bliżej 
Nauki

Szlakami Równiny 
Wołomińskiej  - 
aktywność dla każdego

Głównym celem operacji jest zwiększenie aktywności 
turystyczno - rekreacyjnej na terenie gmin 
wchodzących w skład LGD „Równiny Wołomińskiej” 
poprzez opracowanie i wydanie mapy turystycznej z 
wytyczonymi szlakami turystycznymi i 
rekreacyjnymi na jej terenie. Celem pośrednim jest 
weryfikacja i waloryzacja obiektów przyrodniczych i 
kulturowych oraz wyznaczenie przebiegu szlaku 
turystyki pieszej, kajakowej, konnej i rowerowej 

14 715,00 21 128,20 Tak



obejmujących najciekawsze atrakcje turystycznej. 
Projekt będzie realizował następujące 
przedsięwzięcia: aby spędzić wolny czas aktywnie, 
wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej  wsi, 
chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe, nowe miejsca 
pracy

8 220/2010 Fundacja Bliżej 
Nauki

NGO w szkole – 
popularyzacja idei 
NGO w szkołach 
średnich na terenie 
LGD

Cele projektu są zgodne z celami LSR LGD RW:
4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych
6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji 
pozarządowych, lokalnych liderów i grup nie 
formalnych oraz przedsięwzięciem – nowe miejsca 
pracy

17 900,00 25 640,00 Tak

9 221/2010 Fundacja Bliżej 
Nauki

Kondycja sektora NGO 
na terenie Lokalnej 
Grupy Działania 
Równiny Wołomińskiej

Projekt ma dwa cele. Pierwszy cel – stworzenie 
aktualnej bazy organizacji pozarządowych na terenie 
LGD RW. Drugim celem jest uzyskanie informacji o 
warunkach działania NGO na terenie LGD RW, ze 
szczególnym uwzględnieniem potrzeb i problemów 
organizacji. Cele projektu są zgodne z celami LSR 
LGD RW: 6. Wzrost liczby i poprawa aktywności 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup 
nieformalnych. Dodatkowo ze względu na duże 
wysokie zatrudnienie w projekcie, a w tym 
zatrudnienie osoby młodej z obszaru LGD i 
umożliwienie jej zdobycia doświadczenia 
zawodowego cele projektu są tez zgodne z celem 4 
Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych.

24 750,00 35 615,00 Nie

10 222/2010 Fundacja Bliżej 
Nauki

Potrawy rodem z 
„Równiny 
Wołomińskiej”

Celem operacji jest wydanie publikacji 
reprezentującej produkty i potrawy tradycyjne z 
terenu gmin LGD „Równina Wołomińska” oraz 
upowszechnienie wiadomości o ich historii 
powstania, tradycjach, sposobach przygotowania.

19 920,00 28 819,00 Tak



Cele operacji za zbieżne z następującymi 3 celami 
LSR: „Stworzenie produktu lokalnego i 
regionalnego:, „Ochrona wartości kulturowo- 
przyrodniczych i historycznych obszaru LGD” oraz 
„Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym 
uwzględnieniem ludzi młodych”. Cele te realizowane 
będą poprze następujące przedsięwzięcia: „Produkt z 
lokalnym smaczkiem”, „Chrońmy nasze dziedzictwo 
kulturowe” oraz tworzenie „nowych miejsc pracy”

11 223/2010 Pośrednictwo 
Finansowe Zoom 
inż. Mirosław 
Zajdenc

Poprawa warunków 
prowadzenia 
działalności 
gospodarczej poprzez 
zastosowanie instalacji 
solarnej na budynku 
przedszkola

Celem operacji jest poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich oraz prowadzenie działalności 
gospodarczej poprzez wyposażenie budynku 
usługowego przeznaczonego na przedszkole prywatne 
w Tłuszczu  w instalację solarną wspomagająca 
centralne ogrzewanie oraz podgrzewanie cieplej 
wody użytkowej. Projekt będzie realizował 
przedsięwzięcie nr 8: Nowe miejsca pracy, nr 9: 
Ochrona środowiska naturalnego poprzez 
wykorzystanie energii odnawialnej. 

25 000,00 40 246,00 Tak

12 224/2010 Stowarzyszenie 
Aktywności 
Lokalnej 
„Działaj” 

Zagrajmy w tenisa Operacja przyczyni się do realizacji celu ogólnego nr 
1 Poprawa jakości życia w tym warunków 
zatrudnienia. Ponadto realizuje dwa cele 
szczegółowe:  1.”Lepszy dostęp mieszkańców 
obszaru LGD do kultury sportu i nośników 
teleinformatycznych” i cel nr 6 „Wzrost liczby i 
poprawa aktywności organizacji pozarządowych, 
lokalnych liderów i grup nieformalnych”. W ramach 
operacji zostaną zrealizowane 2 przedsięwzięcia: nr 2 
„Aby spędzić wolny czas aktywnie” i nr 8 „Nowe 
miejsca pracy”

20 300,00 29 000,00 Tak

13 225/2010 Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Zabrodziu

Organizacja festynu 
rodzinnego – wszystkie 
dzieci nasze są

Cel Ogólny I -Poprawa jakości życia w tym 
warunków zatrudnienia. Cele szczegółowe: 1.Lepszy 
dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury sportu i 

25 000,00 32 500,00 Tak



nośników teleinformatycznych. 3.Ochrona wartości 
kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru 
LGD. 6.  Wzrost liczby i poprawa aktywności 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup 
nieformalnych. Przedsięwzięcia: Aby spędzić wolny 
czas aktywnie, Aby spędzić wolny czas kulturalnie, 
Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

14 226/2010 Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Zabrodziu

Organizacja 
zabrodzkiego Święta 
Plonów

Cel Ogólny I -Poprawa jakości życia w tym 
warunków zatrudnienia. Cele szczegółowe: 1.Lepszy 
dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury sportu i 
nośników teleinformatycznych. 3.Ochrona wartości 
kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru 
LGD. 6.  Wzrost liczby i poprawa aktywności 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup 
nieformalnych. Przedsięwzięcia: Aby spędzić wolny 
czas aktywnie, Aby spędzić wolny czas kulturalnie, 
Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

25 000,00 32 500,00 Tak

15 227/2010 Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Zabrodziu

Zabrodzie aktywne i 
kulturalne

Cel Ogólny I -Poprawa jakości życia w tym 
warunków zatrudnienia. Cele szczegółowe: 1.Lepszy 
dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury sportu i 
nośników teleinformatycznych. 3.Ochrona wartości 
kulturowo- przyrodniczych i historycznych obszaru 
LGD. 6.  Wzrost liczby i poprawa aktywności 
organizacji pozarządowych, lokalnych liderów i grup 
nieformalnych. Przedsięwzięcia: Aby spędzić wolny 
czas aktywnie, Aby spędzić wolny czas kulturalnie, 
Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

25 000,00 32 500,00 Tak

16 228/2010 Teodorczyk – 
Koźlik Agata

Mamo, Tato spędź ze 
mną czas

Operacja realizuje przedsięwzięcie 1. Aby spędzić 
wolny czas kulturalnie, poprzez wspólna zabawę 
rodziców i dzieci, podniesienie świadomości osób 
biorących udział w projekcie na temat wpływu 
masażu automatycznego i ćwiczeń gimnastycznych 
na stan zdrowia i poprawę jakości życia. 

5 500,00 7 150,00 Tak



Przedsięwzięcie nr 2 Aby spędzać wolny czas 
aktywnie, poprzez udział w zorganizowanych 
zajęciach gimnastycznych z elementami gimnastyki 
rehabilitacyjnej nakierowanych głównie na poprawę 
postawy a tym samym zmniejszenie dolegliwości 
bólowych pochodzenia od kręgosłupa oraz zabawy 
ruchowe z dziećmi. Realizacja przedsięwzięcia 
przyczyni się przede wszystkim do osiągnięcia celu 
szczegółowego 1.  Lepszy dostęp mieszkańców 
obszaru LGD do kultury sportu i nośników 
teleinformatycznych, a także celu 3 ochrona wartości 
kulturowo – przyrodniczych i historycznych

17 229/2010 Teodorczyk – 
Koźlik Agata

Babcie, dziadkowie i 
wnuczki razem: 
aktywnie i zdrowo

Operacja realizuje przedsięwzięcie 1. Aby spędzić 
wolny czas kulturalnie, poprzez podniesienie 
świadomości osób biorących udział w projekcie na 
temat wpływu masażu automatycznego na leczenie 
schorzeń wieku po 55 roku życia. Przedsięwzięcie nr 
2 Aby spędzać wolny czas aktywnie, poprzez udział 
w zorganizowanych zajęciach gimnastycznych z 
elementami gimnastyki rehabilitacyjnej 
nakierowanych głównie na poprawę postawy a tym 
samym zmniejszenie dolegliwości bólowych 
pochodzenia od kręgosłupa. Realizacja 
przedsięwzięcia przyczyni się przede wszystkim do 
osiągnięcia celu szczegółowego 1.  Lepszy dostęp 
mieszkańców obszaru LGD do kultury sportu i 
nośników teleinformatycznych, a także celu 3 
ochrona wartości kulturowo – przyrodniczych i 
historycznych

5 500,00 7 150,00 Tak

18 230/2010 Biblioteka 
Publiczna gminy 
Jadów

Historia Myszadeł Operacja realizuje następujące przedsięwzięcia:VII 
Chrońmy nasze dziedzictwo kulturowe

18 200,00 26 000,00 Tak

19 231/2010 J&MA Adam Impreza rodzinna – Projekt przewiduje realizację następujących 22 924,30 32 749,00 Tak



Milczarek rozpoczęcie wakacji przedsięwzięć: 1) Aby spędzić wolny czas 
kulturalnie, 2) aby spędzić wolny czas aktywnie, 
które wpisują się w cel szczegółowy 1 i 3 LSR LGD 
„RW”

20 232/2010 Gminny Ośrodek 
Kultury w 
Jadowie

Wiosna kulturalno – 
sportowa w Jadowie

Integracja środowiska lokalnego – stali mieszkańcy 
gminy jadów oraz letnicy poprzez zabawy i konkursy 
sportowe i kulturalne

21 070,00 30 100,00 Tak

21 233/2010 Ochotnicza Straż 
Pożarna w 
Boruczy

Świetlica wiejska jako 
miejsce kultywowania 
pomięci  historycznej, 
popularyzacja 
produktów lokalnych i 
regionalnych oraz 
aktywizacji 
mieszkańców wsi

Aby spędzić wolny czas kulturalnie. Cel 3 Ochrona 
wartości kulturowo przyrodniczych i  historycznych 
obszaru LGD. Produkt z lokalnym smaczkiem Cel 5 . 
Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.

25 000,00 25 000,00 Tak

22 234/2010 Stowarzyszenie 
Rzeczpospolita 
Norwidowska

Uniwersytet Równiny 
Wołomińskiej

Cele projektu  „Uniwersytet Obywatelski Równiny 
Wołomińskiej” zgodny jest z I celem ogólnym LSR 
poprawa jakości życia, w tym warunków zatrudnienia 
oraz z celem szczegółowym 6. Wzrost liczby i 
poprawa aktywności organizacji pozarządowych, 
lokalnych liderów i grup nie formalnych. Nasz 
projekt wpisuje się w Działanie 4.31 PROW.  Celem 
projektu jest: 1. Aktywizacja środowiska lokalnego 2. 
Wyłanianie lokalnych liderów 3. Zdobywanie wiedzy 
4. kształtowanie umiejętności podejmowania dyskusji 
5. Kształtowanie postaw obywatelskich, poczucia 
własnej wartości.

14 420,00 20 600,00 Tak

RAZEM 424372,3  592 422,20


