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Obecnie jest Pan jedną z kilku osób, które ak-
tywnie i skutecznie pozyskuje środki finansowe
w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju czy chociaż-
by w ramach tzw. Małych Projektów LGD „Rów-
niny Wołomińskiej”. Jaka jest geneza współpracy
z LGD „RW”?

Jako wójt Gminy Zabrodzie staram się pozyskiwać
środki z różnych źródeł. Począwszy od finansowania
z funduszy unijnych, z budżetu państwa, skończywszy
na przykład na środkach pochodzących z Samorządu
Województwa Mazowieckiego. Wobec tego, szukam
wszelkich możliwości, aby określone pieniądze na
różnorodne inwestycje stale pozyskiwać. Jeżeli poja-
wiają się okazje do składania wniosków o dofinanso-
wanie poszczególnych działań istotnych dla
mieszkańców gminy – podejmuję takie próby. Dlate-
go nawiązałem współpracę z Lokalną Grupą Działania
„Równiny Wołomińskiej”.

Na terenie powiatu wyszkowskiego były podjęte
próby zawiązania LGD, jednak nie doszły do skutku.
Gmina Zabrodzie bezpośrednio graniczy z powiatem
wołomińskim, więc naturalnym kierunkiem było skie-
rowanie się w stronę LGD „Równiny Wołomińskiej”,
gdzie życzliwie przyjęto naszą gminę. Po widocznych
efektach współpracy, kolejne cztery gminy z powiatu
wyszkowskiego dołączyły do LGD. Niewątpliwie
ogromne znaczenie przy wstępowaniu do LGD mia-

ła przychylność władz stowarzyszenia, tj. Prezesa
Zarządu – Rafała Rozpary oraz Przewodniczącego
Rady – Janusza Tomasza Czarnogórskiego.

Nie tak dawno dzięki pozyskanym środkom
z LGD „RW” udało się zorganizować w gminie
festyn w Kicinach. Proszę opowiedzieć o tym wy-
darzeniu.

To prawda. Co roku, na terenie boiska przy Publicz-
nej Szkole Podstawowej w Kicinach organizujemy fe-
styn. To wydarzenie wpisało się już w tradycję naszej

Warto składać wnioski
o dofinansowanie
z LGD „RW”
� W 2006 roku Gmina Zabrodzie otrzymała dyplom dziennika „Rzeczpospolita”, jako laureat
Rankingu Samorządów „Rzeczpospolitej” w kategorii Najlepsza Gmina Wiejska. Sukces ten gmina
powtórzyła także w 2008 oraz 2009 roku. Na ocenę złożyło się wiele czynników, m.in. punkty
za pozyskane środki unijne na jednego mieszkańca. W tym aspekcie gmina Zabrodzie radzi sobie
znakomicie współpracując np. z Lokalną Grupą Działania „Równiny Wołomińskiej”.
Z wójtem Gminy Zabrodzie – Adamem Ołdakiem – współtwórcą doskonałych osiągnięć gminy
– o pozyskanych funduszach na różnorodne inwestycje, o współpracy z LGD „RW” i planach na
przyszłość – rozmawia Mariusz Kalinowski.

Wójt Gminy Zabrodzie – Adam Ołdak
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gminy i odbywa się zawsze w ostatnią sobotę czerw-
ca. Podczas tegorocznego festynu, rozegrano Turniej
Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Zabrodzie. Cie-
szył się on sporym zainteresowaniem – udział w za-
wodach wzięło 11 drużyn z terenu gminy. Najlepsi
okazali się piłkarze z Mostówki. Podczas festynu udo-
stępniliśmy bezpłatnie urządzenia lunaparkowe, tj. gó-
rę wspinaczkową, zjeżdżalnię Delfin, basen z
piłeczkami, trampolinę oraz karuzelę. Uczestnicy mo-
gli posilić się kiełbaskami i kaszanką z grilla. Przygoto-
waliśmy również wiele atrakcyjnych konkursów
rodzinnych, w których nagroda-
mi były akcesoria sportowe. Za-
bawę umilał zespół Reck Dance.

Ponad 200 tysięcy złotych
LGD „RW” przyznało Panu na
przebudowę drogi Niegów-
-Zabrodzie w ramach działania
„Odnowa i rozwój wsi”. Jakie
kryterium trzeba było spełnić,
aby projekt został zaakceptowany?

Przede wszystkim musiała być to rzeczywista od-
nowa wsi. Do tego projektu wybraliśmy drogę łączą-
cą miejscowości Zabrodzie i Zazdrość. Jest to droga
powiatowa, jednak z uwagi na fakt, że powiat nie bar-
dzo chciał zrealizować tę inwestycję, zmuszeni byli-
śmy wykonać ją ze środków własnych, wykorzystując
przy tym możliwości pozyskania części funduszy na
ten cel ze środków pochodzących z LGD „RW” w
ramach programu Lokalnej Strategii Rozwoju. Inwe-
stycja obejmowała wykonanie nowej nawierzchni,
chodnika oraz ścieżki rowerowej we wsi Zazdrość i
Zabrodzie, a także nasadzenia drzew oraz elementy
małej architektury. Dzięki współpracy z LGD „RW”
udało się wykonać zaplanowane działania.

Obecnie wnioskuje Pan o kwotę pomocy w wy-
sokości prawie pół miliona złotych na zagospoda-
rowanie centrum wsi Niegów i wsi Słopsk. Co
konkretnie chciałby Pan wykonać w ramach moż-
liwego dofinansowania?

W ramach tego projektu chciałbym, aby we wsiach
Niegów i Słopsk wybudowano chodnik łączący te
dwie miejscowości. Planowany odcinek do realizacji

tego przedsięwzięcia wynosi około 1600 metrów. Je-
stem przekonany, że ta inwestycja dobrze wpłynie na
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców oraz estety-
kę wsi.

Z których dotychczas zrealizowanych projektów
w ramach współpracy z LGD „RW” jest Pan naj-
bardziej zadowolony?

Myślę, że najbardziej dumny jestem z realizacji pro-
jektu na zagospodarowanie centrum wsi Zabrodzie i
Zazdrość. Do tej pory była to inwestycja, na którą

pozyskaliśmy najwięcej fundu-
szy z LGD „RW”. Wspomnę,
że droga, którą udało nam się
wyremontować w ramach te-
go projektu była wcześniej w
fatalnym stanie. Przed jej grun-
towną przebudową wybudo-
waliśmy kanalizację sanitarną,
kanalizację deszczową zmie-
niając dzięki temu bardzo ko-

rzystnie obraz miejscowości w tych rejonach.
Skończył się problem nierówności i zalegającej wody,
która nie miała odpływu. Dzisiaj, dzięki realizacji tej
inwestycji przy współpracy z LGD „RW” mamy pięk-
ne chodniki i suche jezdnie.

Jakie wnioski na projekty planuje Pan złożyć
w przyszłości?

W tym momencie będę starał się o realizację przed-
sięwzięć w ramach tzw. Małych Projektów. Jest to
związane z tym, że limit Gminy Zabrodzie w ramach
środków LSR przyznawanych ze strony LGD „RW”
wkrótce zostanie wyczerpany. W miarę możliwości
będę chciał złożyć wniosek na budowę świetlicy wiej-
skiej w miejscowości Gaj oraz mniejsze wnioski na
dofinansowanie festynów, dożynek i innych atrakcyj-
nych uroczystości.

Jak zachęciłby Pan wójtów, którzy nie mają
doświadczenia we współpracy z LGD „RW” a roz-
ważają możliwość takiego działania?

Chcę podkreślić, że naprawdę warto zaangażować
się w pracę nad przygotowywaniem i składaniem
projektów do LGD „RW”. Ich realizacja doskonale

Chcę podkreślić, że naprawdę warto
zaangażować się w pracę nad

przygotowywaniem i składaniem
projektów do LGD „RW”.

Ich realizacja doskonale wpływa
na estetykę i poprawę
wizerunku całej gminy.
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wpływa na estetykę i poprawę wizerunku całej gmi-
ny. Daje również ciekawe możliwości spędzenia wol-
nego czasu przez młodzież i dorosłych. Dlatego
warto skorzystać z tej formy współpracy.

Jak skutecznie złożyć projekt, aby został pozy-
tywnie rozpatrzony przez LGD „RW”?

Przede wszystkim należy zacząć od tego, że przy
pisaniu wniosków trzeba brać pod uwagę kryterium,
jakie znajduje się przy ocenie wniosku, żeby otrzy-
mać dofinansowanie. Należy tak skonstruować wnio-
sek, aby wpisywał się w strategię. Należy również
realnie ocenić możliwości realizacji i nie wpisywać
przypadkowych kwot i przypadkowych zadań, po-
nieważ później trudno jest wywiązać się z założeń
i osiągnąć wskaźniki. Sądzę, że jest to najistotniejsze,
bowiem przy dobrym zaplanowaniu realizacja jest
o wiele łatwiejsza.

W ostatnich wyborach ponownie zyskał Pan
przychylność mieszkańców. Jakie są Pana priory-
tety w tej kadencji?

W dalszym ciągu inwestowanie w infrastrukturę,
a zatem: budowa dróg, wodociągów i kanalizacji, in-
frastruktury sportowej, oświatowej, poprawa bezpie-

czeństwa. Priorytetem jest dla mnie także inwestycja
w mieszkańców. W ramach Programu Operacyjne-
go „Kapitał Ludzki” mamy także osiągnięcia. Podpisa-
liśmy już 24 umowy na realizację projektów na
kwotę przekraczającą 8 milionów złotych. Dzięki
czemu bezpłatnie przeszkoliliśmy już ponad tysiąc
mieszkańców w szerokiej ofercie szkoleń począw-
szy od kursów prawa jazdy kat. B i C, naukę języka
angielskiego, obsługi komputera poprzez naukę
projektowania w AUTOCAD, kursy księgowości,
obsługę maszyn budowlanych, a skończywszy na
różnorodnych formach aktywności takich jak taniec,
aerobik, nauka gry na instrumentach. Największą
chlubą są niewątpliwie bezpłatne przedszkola dla sie-
demdziesięciorga dzieci przez okres trzech lat.

Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę dal-
szych sukcesów. Dziękuję za rozmowę.

Podczas tegorocznego festynu w Kicinach odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta
Gminy Zabrodzie, w którym udział wzięło 11 drużyn z terenu gminy. Najlepsi okazali się
gracze z Mostówki.
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Na czym polegają Małe
Projekty?
� MAŁE PROJEKTY są to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania
działalności gospodarczej na obszarze działania LGD, które nie kwalifikują się do wsparcia w ramach
działań Osi 3.

Minimalna wysokość pomocy przy Małych Projektach to 4 500 zł, a maksymalna 25 000 zł.
Całkowita wartość wszystkich złożonych projektów nie może przekroczyć 100 000 zł.
Jeżeli maksymalny koszt jest przekroczony nie wpisuje się w działanie Małe Projekty
lecz w „Odnowę wsi”, w której obowiązują inne warunki.

BENEFICJENCI MAŁYCH PROJEKTÓW

Beneficjentami w Małych Projektach mogą być:
� osoby fizyczne, które są: obywatelami państwa członkowskiego, pełnoletnie, zameldowane na pobyt

stały na obszarze objętym LSR, lub wykonujące działalność gospodarczą na tym obszarze,

� osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy
przyznają zdolność prawną: działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła
Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków
wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, posiadające siedzibę na obszarze
objętym LSR lub prowadzące działalność na obszarze objętym LSR, lub utworzone na podstawie
przepisów ustaw, w tym fundacje albo stowarzyszenia, które posiadają siedzibę na obszarze objętym
LSR lub prowadzą działalność na tym obszarze. Każdy beneficjent musi mieć numer producenta
nadany w ARiMR.

Planowany termin naboru Małe Projekty

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Równiny Wołomińskiej
informuje o planowanym terminie naboru na:

Małe Projekty – 02-18 listopada 2011 r.
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Małe Projekty
� Wysokość pomocy w Małych Projektach nie może przekroczyć 70% kosztów kwalifikowanych i nie
więcej niż 25 000 zł na jeden Mały Projekt. Poziom dofinansowania dla jednego beneficjenta w okresie
programowania nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł.
LGD będą mogły wybierać projekty ponad limit zaplanowanych środków w danym naborze, aby
efektywniej wdrażać LSR.

� Wkładem własnym obok pieniędzy może być praca. Obecnie (po 10.05.2010 r.) nastąpił wzrost
pracy i usług świadczonych nieodpłatnie z 10% do 30% kosztów kwalifikowanych pomniejszonych
o koszty ogólne. Wartość pracy będzie się wyliczać według wzoru:

X – wartość pracy oraz usług świadczonych nieodpłatnie;
A – przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w drugim roku poprzedzającym rok, w którym

złożono wniosek o przyznanie pomocy;
H – liczba przepracowanych godzin.

Pozostałą część wkładu własnego stanowią pieniądze (jeśli płacimy gotówką, możemy płacić do kwoty 1000 zł,
powyżej tej kwoty jest to koszt niekwalifikowany). Płatności najlepiej więc dokonywać poprzez przelewy
bankowe. Stawka za godzinę własnej pracy wynosi 17,53 zł.

SKĄD WZIĄĆ PIENIĄDZE NA WKŁAD WŁASNY?

� Stowarzyszenia, biblioteki, organizacje pozarządowe mogą starać się o pozyskanie wkładu własnego
z funduszu Sołeckiego, Alkoholowego, kredytu bankowego, którego zaciągniecie daje możliwość
umowa z UM, którą podpisuje beneficjent.

� Osoby fizyczne również mogą korzystać z takiego kredytowania. Do projektu można również wziąć
partnera, który zapewni wkład albo jego część.

X= A
168 *H
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Małe Projekty – etapy
i wyprzedzające finansowanie
� Mały Projekt może być realizowany maksymalnie
2 lata. Może być też realizowany w 2 etapach,
wtedy po realizacji pierwszego etapu składa się
faktury oraz wniosek o płatność i można przystąpić
do realizacji drugiego etapu. Jest to przykład
rozłożenia finansowania Małego Projektu.

� Wyprzedzające finansowanie – od 10 maja 2010 r.
dotychczasowe wyprzedzające finansowanie
wniosków, zostało zamienione na zaliczkowe
finansowanie kosztów kwalifikowanych działań z
Leadera.

REALIZACJA MAŁYCH PROJEKTÓW

� OBSZAR: W przypadku Małych Projektów jedynie operacje o charakterze inwestycyjnym muszą być
realizowane na obszarze objętym LSR, operacje nieinwestycyjne mogą być realizowane poza
obszarem objętym LSR.

� TERMIN: Przy planowaniu terminu rozpoczęcia realizacji projektu musimy wziąć pod uwagę okres
oceny wniosków przez LGD (1 miesiąc), okres oceny wniosków przez UM (od 3 miesięcy wzwyż).
Realizację projektu najlepiej jest rozpocząć po podpisaniu umowy z UM, gdyż daje to gwarancję
zwrotu 70% poniesionych kosztów kwalifikowanych.

W przypadku małych projektów wnioskowana kwo-
ta zaliczki nie może przekroczyć 20% kwoty pomo-
cy przypadającej na kwalifikowane koszty inwestycyjne.
Jeżeli pomoc ta jest przyznana po 2010 r. to kwota
zaliczki nie może przekroczyć 50% kwoty pomocy
przypadającej na koszty kwalifikowane ponoszone na
realizację inwestycji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest
ustanowienie zabezpieczenia dla właściwego jej wy-
korzystania w postaci gwarancji bankowej odpowiada-
jącej 110% kwoty zaliczki. Lista gwarantów obejmuje
36 instytucji finansowych.

Przykład Małych projektów –
Wykonanie strony internetowej
www.rownina-wolominska.pl.
Projekt jest w trakcie realizacji przez
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe
LOGOS.
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Cele i przedsięwzięcia
� Projekt musi realizować chociaż jedno przedsięwzięcie zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju LGD
„RW”. Cele te i przedsięwzięcia muszą być wpisane, łącznie z numerami i tytułami, we wniosku
w pkt. 13.2. Cele operacji. Jest to bardzo ważne, ponieważ jeżeli projekt nie wpisuje się w żadne
przedsięwzięcie zostaje automatycznie odrzucony. W pkt. 13.2.2 należy uzasadnić zgodność celów
i przedsięwzięć z celami LSR i kryteriami wyboru operacji przez LGD.

� Cele ogólne:
I. Poprawa jakości życia, w tym warunków zatrud-

nienia.
2. Waloryzacja zasobów przyrodniczych i kulturo-

wych.

� Cele szczegółowe:
1. Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do

kultury, sportu i nośników teleinformatycznych.
2. Stworzenie oferty turystycznej obszaru LGD

„Równiny Wołomińskiej”.
3. Ochrona wartości kulturowo – przyrodniczych

i historycznych obszaru LGD.
4. Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym

uwzględnieniem ludzi młodych.
5. Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego.
6. Wzrost liczby i poprawa aktywności organizacji

pozarządowych, lokalnych liderów i grup niefor-
malnych.

Podczas imprezy „Smaki Nadbużańskie”
w skansenie w Kuligowie odbył się
kiermasz produktów tradycyjnych i
regionalnych oraz wyrobów rękodzieła.
Wystąpiła „Kapela z Targówka”.

TAB. 1 CELE I PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp. Przedsięwzięcia
Cele

1 2 3 4 5

1 Aby spędzić wolny czas kulturalnie x x

2 Abys pędzić wolny czas aktywnie x

3 Internet – uczy, bawi, ale i pomaga zdobyć klientówi pracę x x

4 Szlaki wolności i sławnych przodków x

5 Wypoczynek nad wodą i na wołomińskiej wsi x

6 Produkt z lokalnym smaczkiem x

7 Chronimy nasze dziedzictwo kulturowe x

8 Nowe miejsca pracy x

9 Ochrona środowiska naturalnego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej x x
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1. ABY SPĘDZIĆ WOLNY CZAS KULTURALNIE
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 1. „Lepszy
dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych”, ale także celu 3.
„Ochrona wartości kulturowo-przyrodniczych i historycznych obszaru LGD”, ponieważ organizacja im-
prez kulturalnych opierać będzie częściowo o te wartości.
Przykładowe projekty:
� Modernizacja i wyposażenie gminnej biblioteki publicznej.
� Utworzenie, remont i modernizacja świetlicy wiejskiej.
� Przystosowanie remizy OSP na Świetlicę Integracji Społecznej.
� Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury.
� Utworzenie świetlicy środowiskowej.
� Organizacja warsztatów o tematyce edukacyjnej.
� Warsztaty teatralne.
� Przegląd i warsztaty zespołów ludowych.

2. ABY SPĘDZIĆ WOLNY
CZAS AKTYWNIE
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnię-
cia przede wszystkim celu szczegółowego 1.
„Lepszy dostęp mieszkańców obszaru LGD do kul-
tury, sportu i nośników teleinformatycznych”.
Przykładowe projekty:
� Budowa boiska.
� Budowa placu zabaw dla dzieci.
� Utworzenie siłowni.
� Organizacja imprezy rekreacyjno-sportowej dla rodzin i młodzieży z terenu LGD.

3. INTERNET – UCZY, BAWI, ALE I POMAGA ZDOBYĆ KLIENTÓW I PRACĘ
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 1. „Lepszy
dostęp mieszkańców obszaru LGD do kultury, sportu i nośników teleinformatycznych”, ale także
4 .„Rozwój lokalnego rynku pracy ze szczególnym uwzględnieniem ludzi młodych”.
Przykładowe projekty:
� Organizacja kafejek internetowych.
� Opracowanie stron internetowych, w tym umożliwiających sprzedaż produktów przez internet.

4. SZLAKI WOLNOŚCI I SŁAWNYCH PRZODKÓW
Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu 2. „Stworzenie oferty
turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”.
Przykładowe projekty:

Małe Projekty – Gmina Zabrodzie,
organizacja festynu z okazji
Dnia Dziecka.
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� Wyznaczenie i oznakowanie tras turystycznych.
� Organizacja imprez promujących szlaki turystyczne.
� Stworzenie wypożyczalni rowerów.
� Zagospodarowanie terenu i miejsc publicznych.

5. WYPOCZYNEK NAD WODĄ I NA WOŁOMIŃSKIEJ WSI

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 2. „Stwo-
rzenie oferty turystycznej obszaru LGD „Równiny Wołomińskiej”. Projekty polegać będą na zagospoda-
rowaniu zbiorników wodnych – stawów i rzek oraz na inwestycjach związanych z prowadzeniem
gospodarstw agroturystycznych.

6. PRODUKT Z LOKALNYM SMACZKIEM

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 5.
„Stworzenie produktu lokalnego i regionalnego”.
Przykładowe projekty:
� Budowa wiejskiej karczmy, produkcja i sprzedaż tradycyjnych wyrobów.
� Budowa tradycyjnej wędzarni wraz z zapleczem masarskim.
� Budowa pieca chlebowego wraz z zapleczem, zbieranie tradycyjnych receptur, produkcja i sprzedaż

tradycyjnych wyrobów.
� Przetwórstwo rolno-spożywcze produktów ekologicznych.
� Przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresem form tradycyjnych upraw, regionalnych potraw

i możliwości ich zastosowania.
� Organizacja imprezy promującej lokalne i regionalne produkty żywnościowe.

7. CHRONIMY NASZE DZIEDZICTWO KULTUROWE

Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do osiągnięcia przede wszystkim celu szczegółowego 3.„Ochro-
na wartości kulturowo-przyrodniczych i historycznych obszaru LGD”.
Przykładowe projekty:
� Rekonstrukcja zabytkowego wiatraka (młyna).
� Opracowanie zbiorów etnograficznych.
� Festyn w urodziny Wł. Podkowińskiego, festyn w urodziny W. Karskiej.
� Wykorzystanie kącika pamięci.
� Odrestaurowanie i przywrócenie do pierwszej świetności kapliczek.
� Wydawnictwa związane z dziedzictwem kulturowym i historią obszaru LGD.
� Utworzenie muzeum lub izby regionalnej.
� Wykonanie pomnika.
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Małe Projekty
Karta oceny projektów
Promowane są wnioski małe, tanie, szybkie, innowacyjne i oddziałujące na inne gminy. Wynika to
z karty oceny projektu. Maksymalnie projekt może zdobyć 57 punktów.

� ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI PROJEKTU
Wszystkie zmiany, które nastąpiły w trakcie realizacji projektu muszą być aneksowane w UM. Jeżeli po-
siadamy partnerów projektu, trzeba załączyć oświadczenia partnerów o przystąpieniu do projektu. Jeże-
li istnieje możliwość uogólnienia pewnego opisu we wniosku (np. daty spotkań, ceny, gdyż mogą one ulec
zmianie), to najlepiej jest uogólnić zapis.

Karta oceny projektów składa się z ośmiu działów,
w ramach których w każdym z nich można zdobyć
określoną ilość punktów.

� PPoo  ppiieerrww  sszzee:: oce nia na jest zgod ność z ce la mi
LSR. Za jed no przed się wzię cie be ne fi cjent otrzy -
mu je 5 punk tów, za dwa przed się wzię cia – 10
punk tów, a za trzy – 15 punk tów. 

� PPoo  ddrruu  ggiiee:: oce nia się od dzia ły wa nie pro jek tu. 
W tym przy pad ku za każ dą gmi nę ob ję tą LSR, na
któ rą od dzia ły wu je pro jekt, be ne fi cjent otrzy mu je
1 punkt  (mak sy mal nie moż na uzy skać 5 punk tów).

� PPoo  ttrrzzee  cciiee:: oce nie pod le ga ilość za an ga żo wa nych
pod mio tów przy re ali za cji ope ra cji. Moż li wość zdo -
by cia punk tów przed sta wia się na stę pu ją co: 
1–3 pod mio tów 1 pkt 
4–6 pod mio tów 2 pkt
7–10 pod mio tów 5 pkt 
Sto wa rzy sze nia i gmi ny 5 pkt

� PPoo  cczzwwaarr  ttee:: punk ty otrzy mu je się  w wy ni ku oce -
ny per spek ty wy roz wo ju, trwa ło ści pro jek tu. Im
więk sze per spek ty wy i trwa łość pro jek tu – tym
więk sza licz ba przy zna nych punk tów dla be ne fi cjen -
ta (mak sy mal nie moż na otrzy mać 5 punk tów). 

� PPoo  ppiiąą  ttee:: wpływ na oce nę pro jek tu ma ilość
miejsc pra cy. Za jed no miej sce pra cy be ne fi cjent
uzy sku je 1 punkt. Mak sy mal nie moż na przy znać 
5 punk tów (nie jest istot na for ma za trud nie nia). 

� PPoo  sszzóó  ssttee:: oce nie pod le ga in no wa cyj ność pro jek -
tu. Je śli pro jekt do ty czy dzia ła nia bądź dzia łań 
do tych czas nieto so wa nych na ob sza rze LSR wów -
czas be ne fi cjent otrzy mu je od 0 do 5 punk tów. 

� PPoo  ssiióódd  mmee:: punk ty zdo by wa się tak że za czas
trwa nia ope ra cji. Im krót szy – tym wię cej punk tów
moż na otrzy mać. Przed sta wia się to na stę pu ją co: 
do 6 mie się cy 7 pkt
6–12 mie się cy 4 pkt
po wy żej 12 mie się cy 0 pkt

� PPoo  óóssmmee:: wpływ na ilość punk tów ma wnio sko -
wa na kwo ta po mo cy. I tak je że li wy no si: 
mniej niż 7 tys. zł 10 pkt 
od 7–15 tys. zło tych 6 pkt
15–20 tys. zło tych 3 pkt
po wy żej 20 tys. zł 1 pkt
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Program Rozwoju Bibliotek
szansą na realizację projektów
� Bi blio te ka Pu blicz na w Tłusz czu od kil ku lat współ pra cu je z LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej” po -
zy sku jąc wspar cie fi nan so we na wie le atrak cyj nych przed się wzięć. Jed nym z nich są 
Tłusz czań skie Bie sia dy z Książ ką. O te go rocz nych ob cho dach tej uro czy sto ści, po cząt kach wspól -
ne go dzia ła nia z LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej” oraz pla no wa nych wnio skach na do fi nan so wa -
nie róż nych in we sty cji z dy rek tor Bi blio te ki Pu blicz nej w Tłusz czu – Bo gu mi łą Bo gu szew ską
roz ma wia Ma riusz Ka li now ski. 

W ja ki spo sób i przy ja kiej oka zji roz po czę ła się
Pa ni współ pra ca z LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej”? 

Do sko na ła pro mo cja pro wa dzo na przez LGD
„RW” z za kre su swo jej dzia łal no ści oraz szko le nia dla
przy szłych be ne fi cjen tów, spo wo do wa ła, że za in te re -
so wa łam się współ pra cą z LGD „RW”. Mo ja ści sła
współ pra ca z LGD „RW” roz po czę ła się w grud -
niu 2009 ro ku, kie dy to wła dze sto wa rzy sze nia sku -
tecz nie za chę ci ły mnie do na pi sa nia i zło że nia
pro jek tu dla bi blio te ki. Pro jekt zo stał po zy tyw nie oce -
nio ny i wio sną 2010 r. roz po czę łam je go re ali za cję.

Ja kie pro jek ty w ra mach współ pra cy z LGD
„RW” uda ło się Pa ni do tej po ry zre ali zo wać? 

Do tych czas zło ży łam trzy pro jek ty do LGD „RW”.
Dwa z nich już uda ło mi się zre ali zo wać. By ły to pro -
jek ty zło żo ne w ra mach dzia ła nia. Wdra ża nie lo kal -
nych stra te gii roz wo ju. Do ty czy ły do fi nan so wa nia
or ga ni za cji XVI -tych i XVII -tych „Bie siad z książ ką”
w 2010 i 2011 r. Na pierw szy z nich bi blio te ka otrzy -
ma ła do fi nan so wa nie w wy so ko ści ok. 7 ty się cy zło -
tych. Dru gi jest w trak cie za ła twia nia for mal no ści
w Urzę dzie Mar szał kow skim. 

Za tem po przed ni rok dzię ki Pa ni ini cja ty wie był
dla Bi blio te ki Pu blicz nej w Tłusz czu nie zwy kle 
in te re su ją cy. Cho ciaż by w mar cu w ra mach pro -
jek tu „Bie sia dy z Książ ką” pla ców ka otrzy ma ła
wspar cie fi nan so we na or ga ni za cję Tłusz czań -
skich Bie siad z Książ ką. Jak oce nia Pa ni tam te uro -
czy sto ści? 

Tak, to praw da rok 2010 był nie zwy kle pra co wi ty
dla Bi blio te ki i są dzę, że in te re su ją cy dla jej użyt kow -
ni ków. Wią że się to mię dzy in ny mi z re ali za cją
dwóch du żych pro jek tów, „Pro gra mu Roz wo ju Bi -
blio tek” oraz, „In fra struk tu ry Bi blio tek”. Dzię ki współ -
pra cy Bi blio te ki z LGD „RW” zo stał do fi nan so wa ny
tak że pro jekt, „Bie sia dy z Ksiaż ką”, w ra mach któ re -
go Bi blio te ka mo gła z oka zji ob cho dów Ro ku Cho -
pi now skie go za pro sić miesz kań ców na re ci tal pia ni sty
A. Sy chow skie go i te no ra W. Ma tul ki. Mo głam tak że
zor ga ni zo wać spo tka nie au tor skie z pi sar ką Ewą
Cho tom ską oraz Mi cha łem Ogór kiem i Ar tu rem An -
dru sem. We dług mnie wy stę py go ści bar dzo po do -
ba ły się pu blicz no ści. Świad czy ły o tym cho ciaż by
wie lo krot ne bi sy ar ty stów oraz opi nie pra so we pod -
kre śla ją ce że „po mysł im pre zy był świet ny, a jej pro -
gram bar dzo cie ka wy”. 

Dyrektor Biblioteki Publicznej 
w Tłuszczu – Bogumiła Boguszewska
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Po nad pół ro ku po uro czy sto ściach Tłusz czań -
skiej Bie sia dy z Książ ką, Bi blio te ka Pu blicz na
w Tłusz czu zor ga ni zo wa ła spo tka nie, któ re go
głów nym ce lem by ło po wo ła nie part ner stwa
na rzecz roz wo ju spo łecz no ści lo kal nej. Ja ki jest
efekt te go spo tka nia i co uda ło się dzię ki nie mu
osią gnąć? 

W sierpniu ubiegłego roku w Bi blio te ce w ra mach
PRB zo sta ło zor ga ni zo wa ne spo tka nie, ma ją ce na ce -
lu stwo rze nie part ner stwa, przy czy nia ją ce go się
do roz wo ju spo łecz no ści lo kal nej i jej miesz kań ców.
Uczest ni ka mi spo tka nia by li przed sta wi cie le sa mo rzą -
du, ban ku, OPS, oświa ty, do radz twa rol ni cze go,
UGW, Urzę du Pra cy oraz czy tel ni cy. Na spo tka niu
tym omó wi łam ce le stra te gicz ne Bi blio te ki na naj bliż -
sze czte ry la ta. Naj waż niej sze z nich to:

- roz wój in te lek tu al ny lo kal nej spo łecz no ści, mię dzy
in ny mi po przez utwo rze nie UTW, spo tka nia au -
tor skie,

- bi blio te ka part ne rem dla lo kal nych in sty tu cji, 
- po pra wa ba zy lo ka lo wej i usług in ter ne to wych,
- utwo rze nia Bi blio tecz ne go Ośrod ka Ko mu ni ka cji

Spo łecz nej.
W od po wie dzi na przed sta wio ne ce le pa dło wie le

pro po zy cji współ pra cy. Naj wię cej zbież nych ce lów
z Bi blio te ką miał OPS, z któ re go to ini cja ty wy Bi blio -
te ka pod pi sa ła wkrót ce part ner stwo oraz przy stą pi -
ła wspól nie do two rze nia Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku. 

Po dej mu je Pa ni wie le ak tyw nych dzia łań zwią za -
nych z Pro gra mem Roz wo ju Bi blio tek. Pro szę
przy bli żyć głów ne idee te go przed się wzię cia? 

Pro gram Roz wo ju Bi blio tek to du że przed się wzię -
cie ogól no pol skie, w któ rym da ne mi by ło uczest ni -
czyć. Przy zna ję, że wzię łam w nim udział, gdyż
pre zes LGD „RW” (tak że bi blio te karz) sku tecz nie za -
chę cił mnie do przy stą pie nia do te goż pro gra mu
w cha rak te rze bi blio te ki part ner skiej. Pro gram ma na
ce lu po móc bi blio te kom w prze obra że niu się w no -
wo cze sne cen tra in for ma cyj ne, kul tu ral ne i edu ka cyj -
ne, ani mu ją ce tak że ak tyw ność oby wa tel ską. Dzię ki
wspar ciu z PRB miesz kań cy na szej gmi ny (szcze gól nie
ko rzy sta ją cy z bi blio tek wiej skich) ma ją do stęp do no -
wo cze snych tech no lo gii in for ma cyj nych. Wzmoc nio -

ne tak że zo sta ły kom pe ten cje i pre stiż za wo du bi blio -
te ka rza. W ra mach PRB na sza bi blio te ka zło ży ła
wnio sek i uczest ni czy ła w pro gra mie uru cho mio nym
przez Te le ko mu ni ka cję Pol ską pt. „Bi blio te ka z In ter -
ne tem TP”, któ re go ce lem by ła bez płat na in ter ne ty -
za cja bi blio tek. W wy ni ku te go, bi blio te ki na sze
otrzy ma ły w 2010 ro ku, usłu gi w tech no lo gii prze -
wo do wej, a tam gdzie to nie by ło moż li we w tech -
no lo gii ra dio wej. Fi lie bi blio tecz ne obec nie po sia da ją
in ter net, a tak że sprzęt kom pu te ro wy i biu ro wy
(dru kar ki, ska ne ry, ko piar ki, faks) oraz od po wied nie
opro gra mo wa nia i apa ra ty fo to gra ficz ne. Pra cow ni -
cy bi blio tek zo sta li na le ży cie prze szko le ni i za in spi ro -
wa ni do pra cy na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. In nym
dzia ła niem zwią za nym z PRB jest na pi sa nie i re ali za -
cja pro jek tu „In fra struk tu ra bi blio tek”. Dzię ki nie mu,
skle pie nie tłusz czań skiej bi blio te ki zo sta ło grun tow -
nie ocie plo ne – zmniej szy ły się opła ty za ogrze wa nie.
Bi blio te ka zo sta ła od no wio na. Stwo rzo no i wy po sa -
żo no ką cik prze zna czo ny dla naj młod szych. Ocie plo -
no i wy re mon to wa no Fi lie Bi blio tecz ną w Ja sie ni cy.
Od no wio no i po zy ska no do dat ko wy po kój dla Fi lii
w Mo krej Wsi. To tyl ko część ko rzy ści ja kie uda ło mi
się uzy skać dzię ki te mu pro jek to wi. 

Ja kie pro jek ty w ra mach Pro gra mu Roz wo ju Bi -
blio tek uda ło się zre ali zo wać Bi blio te ce Pu blicz nej
w Tłusz czu w tym ro ku? 

Oprócz omó wio nych pro jek tów w ra mach PRB
wnio sko wa łam o do ta cje fi nan so wą z pro gra mu
„Aka de mia Oran ge dla bi blio tek” w ce lu po kry cia
mie sięcz nych kosz tów do stę pu do in ter ne tu we
wszyst kich pla ców kach bi blio tecz nych w gmi nie.
Wnio sek zo stał po zy tyw nie roz pa trzo ny i na sza bi -
blio te ka po zy ska ła na ten cel kwo tę sze ściu ty się cy
zło tych. In ne na sze osią gnię cia to za kwa li fi ko wa nie
do kon kur su grun to we go „Ak tyw na Bi blio te ka”. 
Bi blio te ka mo gła zre ali zo wać swój po mysł na or ga ni -
za cje spo tkań z po ezją za ty tu ło wa ny „Po ezja ską pa na
w Tłusz czu”. W ra mach te go pro jek tu za pro si łam po -
et ki i zor ga ni zo wa ne zo sta ły czte ry spo tka nia. Po ezja
by ła re cy to wa na przez zna nych lek to rów m.in. A. 
Fe ren ca i K. Ła niew ską. Re cy ta cji to wa rzy szył akom -
pa nia ment mu zycz ny lub śpiew pio sen ka rek. Na za -
koń cze nie każ de go spo tka nia od by ła się de gu sta cja
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przy go to wa nych przez wo lon ta riu szy po traw. 
Wy da li śmy tak że fol de ry z prze pi sa mi na te po tra wy.
Pro jekt cie szył się ogrom nym po wo dze niem wśród
czy tel ni ków i słu cha czy Uni wer sy te tu Trze cie go
Wie ku. 

Suk ce sy, któ re osią ga Bi blio te ka Pu blicz na
w Tłusz czu to wy nik spo rej pra cy i wie lu cie ka -
wych po my słów oraz przy go to wa nia pro jek tów,
któ re zy sku ją uzna nie i wspar cie fi nan so we. Czy
w związ ku z tym, na po ty ka Pa ni na ja kieś pro ble -
my zwią za ne z re ali za cją wnio sków? 

Rze czy wi ście przy go to wa nie i re ali za cja tych pro -
jek tów zaj mu je mi wie le cza su i jest nie jed no krot nie
po wo dem stre su. Naj więk szym pro ble mem z re ali -

za cją wnio sków jest czas ocze ki wa nia od mo men tu
zło że nia do pod pi sa niu umo wy z Urzę dem Mar szał -
kow skim. Mi mo to nie znie chę cam się i pi szę ko lej ne
pro jek ty do LGD „RW”.

Ja kie wnio ski na do fi nan so wa nie im prez bę dzie
Pa ni skła dać na 2012 rok? Ja kie głów ne ce le zwią -
za ne z roz wo jem bi blio te ki ma Pa ni na naj bliż sze
la ta?

Chcia ła bym na pi sać i zre ali zo wać ko lej ny wnio sek
na do fi nan so wa nie „Bie siad z książ ką” mam tak że
w za my śle zło że nie wnio sku na or ga ni za cję nie któ -
rych za jęć wspól nie z OPS dla słu cha czy Uni wer sy te -
tu Trze cie go Wie ku. Bę dę rów nież skła dać wnio sek
o do fi nan so wa nie opłat za in ter net oraz do Bi blio te -
ki Na ro do wej na do fi nan so wa nie za ku pu ksią żek. 

W cią gu naj bliż szych lat chcia ła bym skom pu te ry zo -
wać ca łość zbio rów bi blio tecz nych w gmi nie. My ślę,
że dzię ki re ali za cji gmin ne go pro jek tu do ty czą ce go
„cy fro wej pu sty ni”, a w szcze gól no ści za ku pu kom -
pu te rów z bi blio tecz nym, no wo cze snym opro gra -
mo wa niem – uda mi się wy ko nać to przed się wzię cie.

Cze go ser decz nie Pa ni ży czę i dzię ku ję za roz -
mo wę. 

Dzięki współpracy Biblioteki z LGD „RW”
został dofinansowany także projekt
,,Biesiady z Ksiażką”.
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Przed sta wia my i opi su je my pro jek ty, któ re zy ska ły
naj wię cej punk tów i jed no cze śnie zo sta ły za kwa li fi ko -
wa ne do do fi nan so wa nia.  

� OD NO WA I ROZ WÓJ WSI
Na szcze gól ną uwa gę za słu gu je pro jekt gmi ny Dłu -

go sio dło i gmi ny Wo ło min. 
Pierw sza z nich zło ży ła wnio sek o przy zna nie po -

mo cy fi nan so wej: Bu do wa ba se nu od kry te go z bu -
dyn kiem za ple cza w miej sco wo ści Dłu go sio dło –
etap I. 

Pla no wa ny cel te go przed się wzię cia to: wzrost do -
stę pu do in fra struk tu ry spor to wej po przez bu do wę
ba se nu od kry te go z bu dyn kiem za ple cza w miej sco -
wo ści Dłu go sio dło. 

Ope ra cja przy czy ni się do po pra wy ja ko ści ży cia, w
tym wa run ków za trud nie nia. Po wsta ną no we miej -
sca pra cy. Pro jekt bę dzie od dzia ły wał na są sied nie
gmi ny. Tym sa mym – wzro śnie atrak cyj ność ob sza ru
ob ję te go ob sza rem LSR. 

Wnio sko wa kwo ta po mo cy: 500 000,00 zł, 
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 1 093 827,60 zł, 
Ilość przy zna nych punk tów: 21,50

Gmi na Wo ło min zło ży ła wnio sek o przy zna nie po -
mo cy fi nan so wej na do fi nan so wa nie ope ra cji: Ro we -
rem po Par ku Kul tu ro wym „Ossów – Wro ta Bi twy
War szaw skiej 1920 ro ku”. 

Ogól nym ce lem in we sty cji jest wa lo ry za cja za so -
bów przy rod ni czych i kul tu ro wych. Ce lem szcze gól -
nym jest na to miast stwo rze nie ofer ty tu ry stycz nej

ob sza ru LGD „Rów ni ny Wo ło miń skiej” w tym przed -
się wzię cie: szla ki wol no ści i sław nych przod ków.
Dzię ki te mu zwięk szy się do stęp ność miesz kań ców
do ogól no pol skiej in fra struk tu ry na te re nie wiej skim.    

Ope ra cja ta jak naj bar dziej wpi su je się w LSR i jest
zgod na z jej ce la mi oraz kry te ria mi wy bo ru. Przy czy -
ni się do po bu dze nia ak ty wi za cji i in te gra cji spo łecz no -
ści lo kal nej. Stwo rzy tak że moż li wo ści ak tyw ne go
za go spo da ro wa nia cza su miesz kań com i oso bom
przy jezd nym oraz uatrak cyj ni po byt zwie dza ją cym 
w Osso wie. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 72 000,00 zł, 
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 110 000 zł, 
Ilość przy zna nych punk tów: 19,50  

� MAŁE PROJEKTY  
Bar dzo do brze oce nio no wnio sek Po wia tu Wo ło -

miń skie go o do fi nan so wa nie ope ra cji: Ob cho dy 
91. rocz ni cy „Bi twy War szaw skiej – 1920 r.”
– Ossów 2011. 

Przed mio tem pro jek tu jest zor ga ni zo wa nie ob -
cho dów rocz ni cy „Bi twy War szaw skiej 1920 r.”
w Osso wie. Pro jekt po zwo li zak ty wi zo wać lud ność
z te re nów wiej skich, za spo koi ich po trze by kul tu ral -
ne, a tak że po zwo li wy pro mo wać ten ob szar. Im -
pre za ma bo wiem cha rak ter po nad lo kal ny a udział
w niej bio rą za wod ni cy z kra ju i ze świa ta. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 25 000,00 zł,
cał ko wi ty koszt ope ra cji: 40 000,00 zł,
Ilość przy zna nych punk tów: 30,80

Podsumowanie naboru 
na projekty w ramach 
LSR LGD „RW”
� Lokalna Grupa Działania „Równiny Wołomińskiej” przeprowadziła nabór wniosków w ramach
działania 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom
przyznania pomocy w ramach takich działań jak „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”,
„Odnowa i rozwój wsi”, „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” oraz w ramach
Małych projektów. 
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In te re su ją cy wnio sek zło ży ła rów nież Gmi na Ja dów
na do fi nan so wa nie ope ra cji: Or ga ni za cja cza su wol -
ne go mło dzie ży po przez re ali za cję za jęć ar ty stycz -
nych. 

Ce lem pro jek tu jest wy cho wywa nie mło dzie ży
przez kul ty wo wa nie re gio nal nej tra dy cji i zwy cza jów,
zak ty wi zo wa nie mło dych lu dzi do kul tu ral ne go spę -
dza nia wol ne go cza su i pod nie sie nie ja ko ści ży cia w
wa run kach wiej skich. Ce le te bę dą re ali zo wa ne przez
udział mło dzie ży w warsz ta tach ta necz nych i za ję ciach
mu zycz nych. Na by te umie jęt no ści bę dą pre zen to -
wa ne w ra mach utwo rzo ne go ze spo łu lu do we go.
Re ali za cja pro jek tu stwo rzy moż li wość pro wa dze nia
dzia łal no ści kul tu ral nej o od po wied nim stan dar dzie,
a tak że wpły nie na po pra wę ja ko ści ży cia miesz kań -
ców oraz pro mo cję ob sza rów wiej skich. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 6 860,00 zł, 
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 9 800,00 zł,
Ilość przy zna nych punk tów: 30,06

� RÓŻ NI CO WA NIE W KIE RUN KU 
DZIA ŁAL NO ŚCI NIE ROL NI CZEJ 
W ra mach te go dzia ła nia naj lep szy i do brze uza sad -

nio ny wnio sek speł nia ją cy kry te rium LSR zło ży ła oso -
ba fi zycz na z Ja sie ni cy (gmi na Tłuszcz). Ubie ga ła się o
przy zna nie po mo cy fi nan so wej, któ rej ce lem ma być
po pra wa kon ku ren cyj no ści przed się bior stwa zaj -
mu ją ce go się ma łą ga stro no mią. W wy ni ku re ali za -

cji tej in we sty cji na stą pi utwo rze nie no wej fir my pro -
wa dzo nej przez oso bę w wie ku pro duk cyj nym.
Dzię ki te mu zmniej szy się bez ro bo cie i po pra wi się
sy tu acja go spo dar stwa. Przed się bior ca do dat ko wo
za trud ni mło de oso by, ob słu gu ją ce po ten cjal nych
klien tów obiek tu ga stro no micz ne go.     

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 100 000,00 zł, 
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 251 904,00 zł,
Ilość przy zna nych punk tów: 28,20

Po zy tyw nie za opi nio wa no rów nież wnio sek oso by
fi zycz nej z Klem bo wa (gmi na Klem bów). Ce lem 
do fi nan so wa nia jest: po pra wa kon ku ren cyj no ści
przed się biorstw po przez utwo rze nie skle pu wie -
lo bran żo we go. Re ali za cja pro jek tu po zwo li wy ge ne -
ro wać 2 no we miej sca pra cy – (wła ści ciel plus jed na
oso ba). W wy ni ku in we sty cji zo sta nie zre ali zo wa na
bu do wa obiek tu han dlo we go wraz z to wa rzy szą cą
mu in fra struk tu rą. No wo po wsta ły sklep bę dzie mógł
być za ple czem han dlo wym dla tu ry stów prze by wa -
ją cych w oko licz nym te re nie. W skle pie pla no wa na
jest sprze daż lo kal nych pro duk tów, któ re są wy twa -
rza ne przez oko licz nych pro du cen tów. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 83 223,00 zł, 
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 204 429,00 zł,
Ilość przy zna nych punk tów: 25,47

LISTA WNIOSKÓW WYBRANYCH DO REALIZACJI I FINANSOWANIA 
W RAMACH LSR LGD „RW”

Lp. Nazwa 
beneficjenta

Wnioskowana
kwota pomocy
(w zł)

Ilość uzyskanych 
punktów 

1 Gmina Długosiodło Budowa basenu odkrytego z budynkiem zaplecza
w miejscowości Długosiodło – etap I 500 000,00 21,50

2 Gmina Wołomin Rowerem po Parku Kulturalnym „Ossów – Wrota Bitwy
warszawskiej 1920 roku” 72 000,00 19,50

3 Gmina Wyszków
Uporządkowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę
chodników w miejscowościach: Gulczewo, Olszanka,
Leszczydół Nowiny na terenie Gminy Wyszków

620 000,00 17,80

4 Gmina Tłuszcz Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Jasienicy 425 622,00 15,86

5 Gmina Zabrodzie Zagospodarowanie centrum wsi Niegów
oraz zagospodarowanie centrum wsi Słopsk 497 250,00 15,79
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� TWO RZE NIE I ROZ WÓJ 
MI KRO PRZED SIĘ BIORSTW 
W ra mach te go dzia ła nia naj ko rzyst niej oce nio no

wnio sek oso by fi zycz nej ze wsi Słopsk (gmi na Za bro -
dzie). Ubie ga ją cy się o do fi nan so wa nie zło żył wnio sek
o przy zna nie po mo cy fi nan so wej, któ rej ce lem ma
być: utwo rze nie dzia łal no ści go spo dar czej oraz
utwo rze nie trzech miejsc pra cy. Pro jekt sze ro ko
wpi su je się w za pi sy Lo kal nej Stra te gii Roz wo ju Rów -
ni ny Wo ło miń skiej po przez swój za kres rze czo wy.
Bez po śred nio ko re spon du je z ce la mi szcze gó ło wy -
mi nr 2: „Stwo rze nie ofer ty tu ry stycz nej ob sza ru
LGD Rów ni ny Wo ło miń skiej”, nr 4: „Roz wój lo kal -
ne go ryn ku pra cy ze szcze gól nym uwzględ nie niem
lu dzi mło dych” oraz ce lem szcze gó ło wym nr 5:
„Stwo rze nie pro duk tu lo kal ne go i re gio nal ne go”. 

Re ali za cja pro jek tu po zwoli na bu do wę bu dyn ku
pro duk cyj ne go, w któ rym bę dą wy twa rza ne pro duk -
ty gar ma że ryj ne, w tym pro duk ty regionalne jak sój -
ka ma zo wiec ka. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy: 300 000,00 zł,
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 943 608,12 zł, 
Oce na: 39,93 

Nie zwy kle in te re su ją co przed sta wia się wnio sek
oso by fi zycz nej z miej sco wo ści Trzcin ka (gmi na Po -
święt ne). Do ty czy przy zna nia po mo cy w ra mach
dzia ła nia LSR. Ce le ope ra cji to:

• wy po sa że nie w ma szy ny, na rzę dzia i sprzęt bu -
dyn ku za pro jek to wa ne go i wy bu do wa ne go z my ślą 
o dzia łal no ści pro duk cyj nej: pod ję cie po za rol ni czej
dzia łal no ści go spo dar czej – pro duk cji ikon,

• stwo rze nie sta łych miejsc pra cy dla co naj mniej 2
mło dych osób miesz ka ją cych na ob sza rze LGD
„Rów ni ny Wo ło miń skiej”, 

• stwo rze nie pro duk tu o cha rak te rze re gio nal nym,
pro duk tu zwią za ne go z tra dy cją hi sto rycz no -re li gij ną
ob sza ru LGD. 

Wnio sko wa na kwo ta po mo cy to: 66 948,00 zł,
Cał ko wi ty koszt ope ra cji: 84 302,74 zł,
Oce na: 34,27 

LISTA WNIOSKOW WYBRANYCH DO REALIZACJI I FINANSOWANIA W RAMACH
LSR LGD „RW”

Lp.
Na zwa 
be ne fi cjen ta

Ty tuł ope ra cji Miej sce re ali za cji 
ope ra cji

Wnio sko wa na 
kwo ta po mo cy

Ilość uzy ska -
nych punk tów

1 A. Gar bar czyk 

Gar ma że ria Pa si brzuch – pysz nie, tra dy cyj nie i lo kal nie.
Ope ra cja po le ga na utwo rze niu fir my pod na zwą 
Pa si brzuch Adam Gra bar czyk w miej sco wo ści Słopsk na 
ob sza rze Lo kal nej Gru py Dzia ła nia Rów ni ny Wo ło miń skiej
po przez bu do wę bu dyn ku pro duk cyj ne go oraz utwo rze -
nie trzech no wych miejsc pra cy. Pro jekt zo stał po dzie lo -
ny na dwa eta py, pierw szy z nich koń czy się w stycz niu 
przy szłe go ro ku, zaś ko lej ny w mar cu 2012 r. 

Gmi na Za bro dzie 300 000,00 39,93

2 M. Szał wia 

Ope ra cja ma na ce lu wy po sa że nie fir my w ma szy ny 
do pro duk cji ikon – ob ra zów sa kral nych na de skach 
zdo bio nych mo sięż ną „ko szul ką” z wy tło czo ny mi na 
niej or na men ta mi. Pro dukt moż na za li czyć do ka te go rii 
de wo cjo na lia. 

Gmi na Po święt ne 66 948,00 34,27

3 A. Ma tej ko

Roz bu do wa kom plek su i po więk sze nie prze strze ni 
w związ ku z po wyż szym bę dzie moż na wy ko ny wać 
im pre zy oko licz no ścio we dla więk szej licz by osób niż 
do tych czas. Dzia ła nie to jest zgod ne z za po trze bo wa -
niem na sa le, któ re rów no cze śnie po miesz czą co 
naj mniej 15 osób. Po wsta ną 3 no we miejsca pra cy.

Gmi na Klem bów 150 000,00 32,73

RA ZEM 516 948,00 zł
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Europejski Fundusz Rolny na Rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich: 

EUROPA INWESTUJĄCA 
W OBSZARY WIEJSKIE. 

Publikacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Osi 4 LEADER PROW na lata 2007–2013.

Funkcjonowanie LGD „Równiny Wołomińskiej”. 
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