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zaszła zmiana



Księga dobrych praktyk z Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013.

Szanowni Państwo

	 Dobiegła	końca	perspektywa	finansowa		inicjatywy	LEADER		realizowanej	w	ramach	osi		4	Programu	Rozwo-
ju	Obszarów	Wiejskich	na	lata	2007	-2013	więc	dokonaliśmy	podsumowania	w	formie	niniejszej	publikacji.
Prezentujemy	w	niej,	w	ogromnym	skrócie,	projekty	zgodne	z	Lokalną	Strategią	Lokalnej	Grupy	Działania	-	Przyjazne	
Mazowsze.	Wspólnie	z	mieszkańcami	powiatu	płońskiego	-	przedsiębiorcami,	rolnikami	oraz	organizacjami	pozarzą-
dowymi,	parafiami	i	jednostkami	samorządu	terytorialnego	-	wdrożyliśmy	projekty,	które	mogą	inspirować	i	służyć	
za	dobry	przykład	innym.	
	 Pokazujemy,	 że	 LGD	 -	 Przyjazne	Mazowsze	 udzielając	wsparcia	 finansowego	 prezentowanym	 projektom	
przyczyniła	się	do	pozytywnych	zmian	na	wsi	i	do	podniesienia	jakości	życia	mieszkańców	obszarów	wiejskich.	Przed-
stawiamy	zmodernizowane	świetlice,	place	zabaw,	obiekty	sportowe,	ścieżki	edukacyjne,	odtworzone	dziedzictwo	
kulturowe,	imprezy	rekreacyjne	i	kulturalne,	nowe	usługi	dla	ludności.	Dają	one	świadectwo	zmian	i	rozwoju	obsza-
rów	wiejskich	w	powiecie	płońskim.	Pokazują,	że	bycie	aktywnym	przyniosło	określone	korzyści,	a	bliższe	poznanie	
tych	przedsięwzięć	może	zachęcić	do	podejmowania	nowych	inicjatyw	przez	lokalną	społeczność.	Z	satysfakcją	do-
strzegamy	otwieranie	się	mieszkańców	naszego	obszaru	na	nowe	programy	i	możliwości	rozwoju.	
Z	udziałem	LGD	-	Przyjazne	Mazowsze	na	naszym	obszarze	zaszły	zmiany.	Było	to	możliwe	dzięki	 inicjatywie	pre-
zes	Grażyny	Opolskiej	i	jednostek	samorządu	terytorialnego,	w	wyniku	której	powstało	trójsektorowe	partnerstwo	
jakim	 jest	 lokalna	grupa	działania.	Utworzyli	 ją	28.10.2008	 r.	przedstawiciele	 sektora	 społecznego,	publicznego	 i	
gospodarczego	na	obszarze	9	gmin	wiejskich:	Baboszewa,	Jońca,	Dzierzążni,	Naruszewa,	Nowego	Miasta,	Płońska,	
Raciąża,	Płońska,	Załusk	i	1	miejskiej	jaką	jest		Raciąż.	
	 LGD	-	Przyjazne	Mazowsze	uczestnicząc	w	2	konkursach	o	wybór	lokalnej	grupy	działania	do	realizacji	lokal-
nej	strategii	rozwoju	w	ramach	osi	4	Leader	PROW	na	lata	2007-2013	pozyskała	w	sumie	11	273	000	zł	na	rozwój	
naszych	obszarów	wiejskich,	co	w	przeliczeniu	na	1	mieszkańca	dawało	kwotę	prawie	200	zł.	
	 Za	naszym	pośrednictwem	środki	te	beneficjenci	wykorzystali	na	wiele	ważnych,	pożytecznych	inicjatyw	w	
ramach	4	działań:	Odnowa	i	rozwój	wsi,	Małe	projekty,	Różnicowanie	w	kierunku	działalności	nierolniczej,	Tworze-
nie	i	rozwój	mikroprzedsiębiorstw.	Realizacja	różnorodnych	projektów	w	ramach	tych	działań	zapewniła	osiągnięcie	
dwu	celów	głównych	naszej	Lokalnej	Strategii	Rozwoju,	wpłynęła	na	Poprawę	jakości	życia	na	obszarach	wiejskich	w	
tym	warunków	zatrudnienia	oraz	Waloryzację	zasobów	przyrodniczych	i	kulturowych.	
	 Najwięcej	 środków	wykorzystano	na	Odnowę	rozwój	wsi,	bowiem	operacje	wpisujące	się	w	 to	działanie	
bezpośrednio	wpływały	na	jakość	życia	mieszkańców	obszarów	wiejskich	lub	zachowanie	dziedzictwa	kulturowego.	

„Na obszarze Lokalnej Grupy Działania 
- Przyjazne Mazowsze zaszła zmiana”



	 W	efekcie	powstały	wiejskie	centra	kultury,	chodniki,	oświetlenia	ulic,	skwery,	place	zabaw	dla	dzieci,	par-
kingi	 i	odnowiono	wiele	cennych	zabytków.	Wsie	wyglądają	piękniej	 i	 lepiej	się	tu	mieszka.	Składamy	gratulacje	i	
podziękowania	naszym	samorządom	gminnym	za	dobre	wykorzystanie	 funduszy	unijnych	z	Leadera.Mamy	wiele	
uznania	i	szacunku	dla	beneficjentów	działania	Małe	projekty,	zwłaszcza	dla	osób	fizycznych,	które	pokonały	wiele	
przeszkód	formalnych,	biurokratycznych	i	zrealizowały	fantastyczne	pomysły,	podtrzymując	tradycje,	wzbogacając	
kulturę	czy	ofertę	turystyczną	na	naszym	obszarze.
	 Projekty	z	działania	Tworzenie	i	rozwój	mikroprzedsiębiorstw	cieszyły	się	dużym	zainteresowaniem,	ale	ich	
realizacja	wymagała	wyjątkowej	determinacji	beneficjentów,	zwłaszcza	gdy	projekt	nie	ograniczał	się	do	prostych	
przedsięwzięć	polegających	na	zakupie	maszyn	czy	urządzeń.	Gratulujemy	wszystkim	wnioskodawcom,	którzy	po-
radzili	 sobie	z	zawiłymi	procedurami,	biurokracją,	długim	okresem	weryfikacji,	w	wymaganym	czasie	zgromadzili	
niezbędne	dokumenty	i	wykonali	inwestycje	tworząc	miejsca	pracy.	Naszym	zdaniem	odnieśli	prawdziwy	sukces.
Rolnicy	z	powiatu	płońskiego	to	przedsiębiorcza	grupa	wnioskodawców,	chętnie	sięgająca	po	dofinansowanie	unijne	
i	sprawnie	je	wykorzystująca.	Operacje	zrealizowane	przez	rolników	lub	domowników	służyły	działalności	nierolni-
czej	lub	związanej	z	rolnictwem	i	wpłynęły	na	tworzenie	pozarolniczych	źródeł	dochodów,	promocję	zatrudnienia	
poza	rolnictwem	na	obszarach	wiejskich.
	 W	latach	2009	-2015	przy	pomocy	LGD	-	Przyjazne	Mazowsze	beneficjenci	zrealizowali	142	operacje,	dla	
których	kwota	dofinansowania	przekroczyła	9,	1	ml	zł.	 (stan	na	31.03.2015	r.)	Dzięki	temu	mamy	wysoki	poziom	
realizacji	LSR,	powyżej	81	%	(pomimo	krótkiego	czasu	na	realizację	przedsięwzięć	inwestycyjnych	dofinansowanych	
z	drugiego	konkursu).	W	całym	okresie	programowania	LGD-Przyjazne	Mazowsze	przeprowadziła	100	szkoleń	i	spot-
kań	konsultacyjno-informacyjnych	zachęcających	mieszkańców	obszarów	wiejskich	do	realizacji	przedsięwzięć	zgod-
nych	z	LSR.	
	 Idea	Leadera	stała	się	bliższa	mieszkańcom	również	dzięki	dodatkowym	inicjatywom	stowarzyszenia	takim	
jak:	dwie	wizyty	studyjne	do	Finlandii	ukierunkowane	na	innowacyjne	działania	sektora	gospodarczego	i	publiczne-
go	na	rzecz	rozwoju	turystyki,	wizyta	do	Austrii	prezentująca	unikalne	operacje	z	Leadera,	do	Norwegii	dla	LGD-ów	
z	Mazowsza	pokazująca	projekty	z	zakresu	ochrony	środowiska	i	produktu	lokalnego.	Wiele	działań	stowarzyszenia	
ukierunkowanych	było	na	promocję	regionu,	tworzenie	produktu	turystycznego	pozwalającego	ekonomicznie	wyko-
rzystać	lokalne	zasoby	przyrodnicze	i	kulturowe	oraz	wspieranie	aktywności		mieszkańców	wsi.
Podsumowanie	wdrażania	LSR	to	odpowiedni	moment	na	przekazanie	wyrazów	uznania	i	podziękowań	wszystkim	
osobom,	które	przyczyniły	się	do	dobrego	wykorzystania	środków	unijnych	pozyskanych	na	rozwój	powiatu	płoń-
skiego	za	pośrednictwem	LGD-Przyjazne	Mazowsze.	Głęboko	chylę	głowę	przed	dokonaniami	nieżyjącej	prezes	Gra-
żyny	Opolskiej	na	rzecz	naszego	stowarzyszenia.
	 Podziękowania	kieruję	pod	adresem	beneficjentów,	a	także	pracowników	Biura,	członków:	Zarządu,	Rady	
Decyzyjnej,	Komisji	Rewizyjnej	oraz	członków	LGD-Przyjazne	Mazowsze.	Są	to	najlepsi	ambasadorowie	inicjatywy	
Leader.	Dzięki	ich	zaangażowaniu	wspieraniu	cennych	pomysłów,	udzielaniu	pomocy	wnioskodawcom	w	przygoto-
waniu	projektów	na	naszym	obszarze	nastąpiły	zmiany.

Z wyrazami szacunku
Małgorzata Najechalska - Prezes LGD-Przyjazne Mazowsze



ałe projektyM



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Impreza	plenerowa	odbyła	się	w	lipcu	2012	r.	nad	Zalewem	Nowomiejskim.	Grupą	docelową	
byli	gównie		mieszkańcy	Gminy	Nowe	Miasto	i	powiatu.		Przygotowany	program	artystyczny	
utrzymany	był	w	klimacie	historycznym	i	obejmował	m.in.		inscenizację	historyczną	nada-
nia	praw	miejskich	i	herbu	miejscowości	Nowe	Miasto,	występy	dzieci	i	młodzieży	szkolnej	 
w	scenach		z	życia	średniowiecznego	mieszkańców	Nowego	Miasta,	turniej	rycerski,	„na-
ukę”	rzemiosła	średniowiecznego	w	kramach	czeladniczych,	gry	i	zabawy	średniowieczne	
dla	uczestników.

I Jarmark nowomiejski

Projekt:

I jarmark nowomiejski 
– od przeszłości do teraźniejszości 

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 46 986,00 zł
Dofinansowanie: 25 000,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Impreza	 plenerowa,	 która	 odbyła	 się	 
23	czerwca	2013	roku	nad	Zalewem	Nowo-
miejskim.	To	czerwcowe	wydarzenie	rozpo-
częła	uroczysta	sesja	podczas	której	przyjęto	
projekt	herbu,	flagi	i	pieczęci	Gminy.	Była	to	
lokalna	uroczystość	i	wielkie	gminne	święto. 
W	trakcie	imprezy	odbył	się	pokaz	obrzędów	
sobótkowych	związanych	z	kultem	św.	Jana	
Chrzciciela,	 którego	 postać	 jest	 głównym	
elementem	 herbu	 Gminy,	 pokaz	 tańców	
ludowych	 oraz	 pokazy	 rzemiosł	 dawnych.	 
W	 części	 artystycznej	 prezentowały	 się	 ze-
społy	ludowe	oraz	dzieci	i	młodzież	ze	szkół	
gminnych.

II Jarmark 
nowomiejski

Projekt

II jarmark nowomiejski 
– od przeszłości do teraźniejszości

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 31 130,00 zł
Dofinansowanie: 24 800,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Impreza	 plenerowa,	 która	 odbyła	 się	 22	
czerwca	2014	roku,	tradycyjnie	już	nad	Zale-
wem	Nowomiejskim,		zgromadziła	dużą	licz-
bę	uczestników	nie	tylko	z	gminy	Nowe	Mia-
sto	ale	także	z	gmin	ościennych.	Przewodnim	
motywem	historycznym	jarmarku	był	Potop	
Szwedzki,	 czyli	wojna	polsko-szwedzka.	 Im-
prezie	 towarzyszyły	 pokazy	 walki	 na	 broń	
białą	polskiej	szlachty	i	szwedzkich	rajtarów,	
pokazy	 artyleryjskie	 i	 wiele	 innych	 atrak-
cji	nie	tylko	dla	pasjonatów	historii.	Stałym	
elementem	 jarmarku	 są	występy	artystycz-
ne	 dzieci	 i	 młodzieży	 z	 miejscowych	 szkół,	
przedszkola	i	Gminnego	Ośrodka	Kultury.

III Jarmark 
nowomiejski

Projekt: 
III jarmark nowomiejski 
– od przeszłości do teraźniejszości 

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 59 306,00 zł
Dofinansowanie: 43 288,45 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
Urządzenie	 terenu	 sportowo-rekreacyjnego	 „Kraina	
Skrzata”	wpłynęło	na	poprawę	jakości	infrastruktury	re-
kreacyjnej	i	sportowej	oraz	przyczyniło	się	do	zwiększe-
nia	atrakcyjności		turystycznej	miejscowości.	Tym	samym	
operacja	ta	przyczyniła	się	do	wzrostu	udziału	społeczeń-
stwa	w	działaniach	promujących	aktywny	 i	 zdrowy	styl	
życia	poprzez	utworzenie	placu	zabaw	i	siłowni	na	wol-
nym	powietrzu	stanowiącej	atrakcyjne	miejsce	spotkań,	
nawiązywania	 i	 utrwalania	 kontaktów	 oraz	 aktywnego	
wypoczynku.	W	ramach	projektu	zakupiono		wieżę,	huś-
tawkę,	huśtawkę	wagową,	karuzelę,	grę	kółko	i	krzyżyk,	
3	 bujaki	 sprężynowe,	 tablicę	 do	 rysowania,	 piaskowni-
cę	oraz	tablicę	regulaminowa.	Siłownia	składa	się	z	na-
stępujących	 urządzeń:	 wahadło	 +	 twister,	 orbitrek	 po-
dwójny,	wycisk	+	wyciąg,	biegacz	podwójny,	prasa	nożna	 
+	narciarz,	wioślarz	podwójny,	rowerek	+	jeździec.

Kraina
Skrzata

Projekt:
Urządzenie terenu sportowo 
– rekreacyjnego Kraina Skrzata 

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 44 561,67 zł
Dofinansowanie: 25 000,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
W	projekcie	wzięły	udział	dzieci	 i	młodzież	w	wieku	od	
10	do	16	lat	z	terenu	gminy.	Każde	ze	spotkań	dotyczyło	
ważnej	daty	historycznej	dotyczącej	Sochocina.	
Poza	 tym	 zorganizowano	 plenery	 malarskie	 dla	 dzieci	
uczestniczących	w	projekcie,	mające	na	 celu	 szkicowa-
nie	i	malowanie	ciekawych	miejsc	historycznych	związa-
nych	z	Sochocinem	i	gminą	Sochocin	oraz	poznanie	Izby	
Pamiątkowej	 Guzikarstwa,	 która	 jest	 produktem	 lokal-
nym.	 Na	 zakończenie	 projektu	 wszystkie	 prace	 zostały	
ocenione	 przez	 powołana	 komisję.	 Nagrodzone	 prace	
były	prezentowane	w	GOK	oraz	w	szkołach	w	Sochoci-
nie,	 Smardzewie	 i	 Kołozębiu.	 Dzięki	 projektowi	 dzieci	 
i	młodzież	z	gminy	Sochocin	w	nowy	sposób	poznawały	
historię	Sochocina	i	okolic,	była	to	żywa	i	atrakcyjna	lek-
cja	historii	w	połączeniu	z	twórczością	plastyczną.

Plastyczny 
Sochocin

Projekt
Historia Sochocina malowana 
pędzlem - warsztaty plastyczne 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury 

Wartość projektu: 4 105,29 zł
Dofinansowanie: 2 517,00 zł 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
Zakup	sprzętu	do	wyposażenia	
pracowni	 ceramicznej:	 piec,	
formy,	nożyki.	Projekt	zapewnił	
rozszerzenie	 i	 uatrakcyjnienie	
oferty	 Gospodarstwa	 Agrotu-
rystycznego	 Sielanka-Raciąż.	
Z	 	 atrakcji	 korzystają	 przede	
wszystkim	 dzieci	 i	 młodzież	 
w	ramach	pobytów	jedno	dnio-
wych,	zielonych	szkół	oraz	obo-
zów	 w	 gospodarstwie.	 Zajęcia	
z	 ceramiki	 spotkały	 się	 z	 bar-
dzo	 dużym	 zainteresowaniem,	
uczestniczyło	 w	 nich	 ok	 500	
osób.

Garncarstwo 
w Raciążu 

Projekt
Garncarstwo powrót do przeszłości - 
kultywacja starego rzemiosła 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 32 038,86 zł
Dofinansowanie: 24 900,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
W	ramach	projektu	powstała	ścieżka	
przyrodnicza	 z	 26	 tablicami	 dydak-
tycznymi	pt.	Przyroda	To	Przygoda.	
Zakupiono	realistyczne	modele	pta-
ków	i	tropy,	mikroskopy,	stereoskop,	
rzutnik	wraz	z	ekranem,	zestaw	na-
głośniający,	 lornetki,	 lupy,	 luneta.	
To	 wyposażenie	 świetnie	 spisuje	
się	 podczas	 warsztatów	 przyrodni-
czych,	dzięki	niemu	możemy	zaofe-
rować	 szeroką	 gamę	 aktywności:	
od	obserwacji	mikroświata,	poprzez	
poznawanie	śladów	zwierząt,	naukę	
gatunków	 rodzimego	ptactwa	wraz	
z	poznawaniem	ich	dźwięków.	

Przyroda
To Przygoda

Projekt
Przyroda to przygoda niesamowity 
mikro i makro świat w zasięgu ręki 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 33 138,06 zł
Dofinansowanie: 22 889,27 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
W	 ramach	 projektu	 zaku-
piono	 saunę	 i	 balię	 utwo-
rzono	 „Wiejskie	 SPA”,	 Rea-
lizacja	 projektu	 rozszerzyła	 
i	 uatrakcyjniła	 ofertę	 Go-
spodarstwa	 Agroturystycz-
nego	Sielanka-Raciąż.	
Z	atrakcji	korzystają	przede	
wszystkim	 osoby	 dorosłe,	 
w	ramach	pobytu	w	gospo-
darstwie.	 Jest	 to	 typowo	
sezonowa	 atrakcja,	 zainte-
resowanie	jest	w	okresie	zi-
mowym.	Do	tej	pory	ze	SPA	
skorzystało	ok	40	osób.	Wiejskie SPA

Projekt
„Spotkanie ze zdrowiem 
- Spa dla każdego!”

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 27 302,80 zł
Dofinansowanie: 21 842,24 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Rozszerzenie	i	uatrakcyjnienie	oferty	Gospodarstwa	Agroturystycznego	Sielanka-Raciąż	po-
przez	zakup	rowerów	i	kajaków.	Z	rowerów	korzystają	przede	wszystkim	dzieci	i	młodzież	
-	w	ramach	pobytów	jedno	dniowych,	zielonych	szkół	oraz	obozów	w	gospodarstwie.	Kajaki	
używają	osoby	pełnoletnie,	a	także	dzieci	i	młodzież	–	w	tym	przypadku	spływy	organizowa-
ne	są	tylko	na	prywatnych	stawach.	Ze	sprzętu	sportowego	skorzystało	ok	100	osób.

Zakup rowerów i kajaków

Projekt
Turystyczny Raciąż - stawiamy  
na aktywny wypoczynek 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 30 447,15 zł
Dofinansowanie: 24 019,28 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	 ramach	 projektu	 stworzono	 dodatkową	
ofertę	 Gospodarstwa	 Agroturystycznego	
Sielanka-Raciąż,	 zakupiono	 dwa	 wozy	 typu	
planwagen/	wagonetta	 -	 8-10	osobowe,	 ze	
zdejmowanym	 zadaszeniem,	 z	 tarczowymi	
hamulcami,	dwie	uprzęże	konne,	plac	zabaw	
-	w	skład	którego	wchodzą	następujące	ele-
menty:	zjeżdżalnia,	dwie	huśtawki,	zadaszo-
na	wieżyczka,	ścianka	do	spinania,	 linka	do	
bujania,	sześć	stołów	z	ławkami	-	drewniane	
ławo-stoły	piknikowe.	
Z	 atrakcji	 korzystają	 dzieci	 i	 młodzież	 oraz	
rodziny	w	ramach	pobytu	w	gospodarstwie.	
Przejazdy	 Tramwajem	Konnym	 spotkały	 się	
z	bardzo	dużym	zainteresowaniem,	z	oferty	
skorzystało	ok	400	osób.

Bryczkami 
po przygodę
Projekt
„Tramwaj Konny - zabawa i przygoda 
dla całej rodziny” 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 29 693,45 zł
Dofinansowanie: 19 003,80 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Dzięki	projektowi	wzbogacono	ofertę	Gospodarstwa	Agroturystycznego	Sielanka-Raciąż	 .	
Zakupiono	sprzęt	do	obserwacji:	teleskopy	o	ogniskowych	2100	mm,	1200	mm,	400	mmm,	
okulary,	filtry,	oraz	drobne	akcesoria.	Z		atrakcji	korzystają	przede	wszystkim	dzieci		i	mło-
dzież	 w	 ramach	 pobytów	 kilku	 dniowych:	 zielone	 szkoły	 oraz	 obozy	 w	 gospodarstwie.	
Wspaniałe	urozmaicenie	wieczorów	w	Sielance.	Ze	sprzętu	astronomicznego	do	tej	pory	
skorzystało	ok	100	osób.	

Teleskopy w zielonych szkołach

Projekt
Każdy może dotknąć nieba – śladami płońskiego astronoma 
Dr Jana Walerego Jędrzejewicza (warsztaty z astronomii) 
Gmina: Raciąż                                    Beneficjent: Osoba fizyczna 
Wartość projektu: 22 060,10 zł        Dofinansowanie: 17 648,08 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Z	dofinansowania	zostało	zakupione	wyposażenie	do	świetlicy	wiejskiej	w	Karolinowie,	tj.	
zastawa	stołowa,	sztućce,	garnki,	patelnie	oraz	kuchnia	gazowa,	gofrownica,	frytkownica,	
grill.	W	ramach	projektu	Stowarzyszenie	Karolina	wzbogaciło	się	również	o	namiot	wysta-
wowy	z	logo	Stowarzyszenia.	Namiot		wykorzystywany	jest	na	wszystkich	imprezach	plene-
rowych.	W	świetlicy	organizowane	są	spotkania,	szkolenia,	warsztaty,	zebrania	wiejskie,	a	
także	różne	imprezy	takie	jak	ostatki,	mikołajki,	andrzejki.

Wyposażenie świetlicy w Karolinowie

Projekt
Aktywności lokalne, tradycje kulinar-
ne w gminie Załuski - zakup urządzeń 
i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 
w Karolinowie 
Gmina: Załuski
Beneficjent: Stowarzyszenie
Wartość projektu: 9 372,07 zł
Dofinansowanie: 7 497,65  zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Ścieżka	dydaktyczna	zawiera	8	tablic	z	informacjami	o	ssakach,	płazach,	rybach	i	ptakach,	
które	zamieszkują	nasz	teren	i	przebywają	w	okolicy	gospodarstwa.	Miejsce	widokowe	to	
duża	platforma	na	stawie	umożliwiająca	obserwowanie	bobrów,	kaczek,	łabędzi	i	wszyst-
kich	 innych	zwierząt	bytujących	w	wodzie	 i	na	 jej	pograniczu.	Atrakcją	dla	 turystów	 jest	
także	okoliczny	staw,	łowisko,	plac	zabaw	oraz	mini	zoo	i	azyl	dla	dzikich	zwierząt

Ścieżki dydaktyczne w Dzierzążni

Projekt
Ścieżka dydaktyczna i miejsce 
widokowe Pod Akacjami 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 30 000,00 zł
Dofinansowanie: 21 000,00  zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Środki	finansowe	z	UE	przyznano	na	utworzenie	miejsc	noclegowych	dla	turystów	i	koni	
turystów	konnych.	Dzięki	temu	wsparciu	udało	się	poprawić	standard	usług	gospodarstwa	
agroturystycznego.

Wsparcie agroturystyki

Projekt
Z kopyta na wieś

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 28 009,05 zł
Dofinansowanie: 15 685,06 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Z	 funduszy	 unijnych	 zakupiono	 sprzęt	 do	
ekspozycji,	w	tym	tablicę	interaktywną	oraz	
rzutnik	multimedialny,	jako	stałe	wyposaże-
nie	izby.
Izba	 Pamięci	 Sarbiewskiego	 została	 utwo-
rzona	przez	Gminę	Baboszewo	w	maju	2013	
roku,	w	celu	popularyzacji	postaci	oraz	do-
robku,	 urodzonego	 w	 Sarbiewie,	 księdza	
Macieja	 Kazimierza	 Sarbiewskiego	 -	 euro-
pejskiej	 rangi	 poety,	 teoretyka	 literatury	
epoki	 baroku.	W	 sali	 ekspozycyjnej	 można	
obejrzeć	 zdjęcia	 z	 organizowanej	 cyklicznie	
imprezy	 „Międzynarodowe	Dni	 ks.	Macieja	
Kazimierz	 Sarbiewskiego”.	 Ponadto	 znajdu-
ją	 się	 tam	 publikacje	 dotyczące	 epoki	 ba-
roku	oraz	prezentacje	multimedialne	na	te-
mat	Sarbiewskiego	a	także	historii	Sarbiewa 
i	okolic.	

Izba pamięci
ks. Sarbiewskiego

Projekt        
Śladami Horacego z Mazowsza 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 33 967,95 zł
Dofinansowanie: 24 900,00 zł

Izba czynna jest w godzinach pracy szko-
ły, dodatkowo w środy i piątki od 18.00 
do 20.00 oraz po wcześniejszym uzgod-
nieniu telefonicznym (tel. 23 661 21 02).



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Inspiracją	do	organizacji	 Festiwalu	była	chęć	przedstawienia	dorobku	społecznego	 i	 kulturalnego	poszczególnych	
sołectw	z	gminy,	zaprezentowania	lokalnego	rękodzieła	i	kulinariów.	W	ramach	Festiwalu,	ogłoszono	konkurs	i	za-
proszono	sołectwa	do	wzięcia	udziału	i	zaprezentowania	się	w	czterech	kategoriach	konkursowych:	Kulinaria	-	Smaki	
mojego	Sołectwa,	Występ	sceniczny,	Prezentacja	stoiska,	Na	sportowo	i	z	przymrużeniem	oka.	Impreza	stworzyła	
warunki	do	 integracji	 i	ożywienia	 lokalnej	społeczności,	pokazania	miejscowego	rękodzieła	 i	kulinariów,	a	przede	
wszystkim	przedstawienia	dorobku	artystycznego	i	społeczno-kulturalnego	sołectw	Gminy	Naruszewo.	Była	to	tez	
okazja	do	kreowanie	marki	regionu	-	promocji	 i	zaprezentowania	szerszej	publiczności	„marki	Skrzata”,	Organiza-
cja	imprezy	przyczyniła	się	do	propagowania	kultury	ludowej	oraz	upowszechniania	lokalnego	dziedzictwa	kulturo-
wego.	Festiwal	był	też	okazją	do	rozwijania	kreatywności,	twórczości	i	zaangażowania	mieszkańców	w	organizację	
wspólnego	przedsięwzięcia.

I Sołecki festiwal w Naruszewie

Projekt
I Festiwal Aktywności Społecznej
i Kulturalnej Sołectw Gminy 
Naruszewo 2014 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo

Wartość projektu: 61 223,61 zł
Dofinansowanie: 40 119,42 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze
W	ramach	projektu	zakupiono	saunę	zewnętrzną	i	grilla	gastro-
nomicznego	w	celu	udostępniania	 ich	turystom	i	mieszkańcom	
odwiedzającym	Przystań	Kajakową	KAJA	w	Sobieskach	nad	Wkrą.	
Sauna	może	pomieścić	do	8	osób	jednocześnie,	grill	obsłuży	ok	
30	osób.	Przystań	Kajakowa	KAJA	znajduje	się	tuż	nad	rzeką	Wkrą	
co	sprzyja	rozwojowi	turystyki,	zwłaszcza	weekendowej	 lub	kil-
kudniowych	„wczasów	pod	gruszą”.	Zakup	sauny	i	grilla	miał	na	
celu	aktywizację	 społeczności	 lokalnej	 i	 turystów,	dzięki	 czemu	
można	utrzymać	zainteresowanie		nie	tylko	sportami	wodnymi,	
ale	również	zregenerować	siły		podczas	kąpieli	saunowych.	
Zakup	sauny	pozwolił	na	oferowanie	odpoczynku	po	zakończo-
nym	 spływie	 uczestnikom	 spływu	 oraz	 gościom	 korzystającym	
z	 usług	 noclegowych	 i	 baru.	W	 celu	 realizacji	 założeń	 promo-
cyjno-marketingowych	 informacja	 o	 powstaniu	 „PARO-CHATKI	
SKRZATKA”	nad	rzeką	Wkrą	umieszczona	została	na	ulotkach	re-
klamowych	oraz	na	stronie	firmowej	www.kaja-sobieski.pl	

Suna
zewnętrzna

Projekt
Paro-chatka Skrzatka sauna i grill 
zewnętrzny 

Gmina: Joniec
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 28 065,81 zł 
Dofinansowanie: 18 535,62 zł 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Opracowanie	 i	 wydanie	 folderu	 ukazują-
cego	 obiekty	 sakralne	 w	 gminie	 Babosze-
wo.	 Dzięki	 realizacji	 projektu	 została	 udo-
kumentowana	 historia	 kapliczek,	 krzyży	
przydrożnych	i	kościołów,	które	nie	tylko	są	
ozdobą	mazowieckiego	krajobrazu,	pomni-
kiem	sakralnej	kultury	ale	przede	wszystkim	
wyrazem	wiary	minionych	pokoleń.	Obiek-
ty	te	tak	wtopiły	się	w	krajobraz	naszej	oko-
licy,	że	często	mijamy	je,	nie	zauważając	ich	
istnienia.	

Publikacja nt. obiektów sakralnych

Projekt
Szlakiem tradycji i kultury 
wsi polskiej 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo 

Wartość projektu: 16 959,96 zł
Dofinansowanie: 10 892,29 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Opracowanie	 i	 wydanie	 folderu,	 który	
zawiera	 informacje	 dotyczące	 historii,	
zachowanych	 zabytków	 i	 istniejącej	 in-
frastruktury.	 Zamieszczono	w	 nim	ma-
teriały	dokumentujące	piękno	miejsco-
wej	przyrody,	informacje	przydatne	dla	
turystów	oraz	fotografie	wielu	atrakcyj-
nych	i	wartych	zwiedzenia	obiektów.

Gmina Baboszewo - Przyjazna 
                               Gmina   

Projekt
Opracowanie oraz wydanie 
folderu informacyjnego „Gmina 
Baboszewo – Przyjazna Gmina” 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 24 208,20 zł
Dofinansowanie: 16 175,74 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu	wyposażono	istniejącą	świetlicę	w	krzesła,	stoły,		bilard,	piłkarzy	ki	i	inny	sprzęt,	
zgodnie	z	zapotrzebowaniem	społeczności.	Poprawienie		standardu	świetlicy,	pozwoliło	na	wyko-
rzystanie	obiektu	w	szerszym	niż	dotychczas		zakresie,	stworzono	miejsce	spotkań	dla	dzieci,	mło-
dzieży	 i	dorosłych.	Odpowiednio	wyposażona	świetlica	wiejska	pełni	funkcje	kulturalne,	a	także	
sportowo	–	rekreacyjne,	zapewnia	warunki	do	organizacji	spotkań	mieszkańców,	imprez	okolicz-
nościowych,	szkoleń	i	innych	inicjatyw.	Z	obiektu	mogą	korzystać	nie	tylko	lokalna	społeczność	ale	
także	mieszkańcy	powiatu	i	turyści.	

Wyposażenie świetlicy 

Projekt
Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędza-
nia wolnego czasu na terenie mazowieckiej 
wsi, którym jest świetlica wiejska 
w Szerominku służąca mieszkańcom 
i turystom Powiatu Płońskiego 
Gmina: Płońsk,     Beneficjent: Gmina Płońsk 
Wartość projektu: 18 887,38 zł
Dofinansowanie: 10946,36 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu		wyremontowano	strażnicę	OSP	i	zaadoptowano	ją	na	wiejską	świetli-
cę.	Pozwoliło	to	na	wykorzystanie	obiektu	w	szerszym	niż	dotychczas		zakresie.	Stworzono	
miejsce	do	 spotkań	dla	dzieci,	młodzieży	 i	 dorosłych.	Utworzona	 świetlica	wiejska	pełni	
funkcje	kulturalne,	a	także	sportowo	–	rekreacyjne,	zapewnia	przestrzeń	do	organizacji	im-
prez	okolicznościowych,	zebrań	wiejskich	 i	działalności	miejscowych	klubów	 i	organizacji	
społecznych.	

Remont strażnicy OSP

Projekt
Remont Strażnicy OSP w celu adaptacji na 
świetlice wiejska w miejscowości Żukowo 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo

Wartość projektu: 46 699,73 zł
Dofinansowanie: 18 937,74 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Truskawkowe święto
w Załuskach 

Projekt
Festiwal Truskawki – Załuski 2011 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 35 826,08 zł
Dofinansowanie: 23 041,74 zł

Głównym	celem	plenerowej	i	ogólnodo-
stępnej	 imprezy	było	wykreowanie	pro-
duktu	 lokalnego	oraz	 zachowanie	 lokal-
nego	 dziedzictwa	 kulturowego	 a	 także	
integracja	 społeczności	 Gminy	 Załuski.	
Festiwal	był	też	okazją	do	kreowania	po-
zarolniczych	 źródeł	 dochodów,	 stworzył	
możliwość	spędzenia	wolnego	czasu	dla	
mieszkańców	 gminy	 i	 obszaru	 objęte-
go	 lokalną	 strategią	 rozwoju.	 Imprezie	
towarzyszyły	 występy	 artystyczne,	 kier-
masze	 i	 stoiska	 wystawowe,	 przygoto-
wane	przez	instytucje	i	organizacje	lokal-
ne	 oraz	 gospodarstwa	 agroturystyczne,	
ekologiczne	 i	 sadownicze	 prezentujące	
produkty	lokalne.	



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Święto	chleba	jest	organizowane	od	pięciu	lat	przez	gminę	Płońsk	i	jej	partnerów	z		terenu	powiatu	
płońskiego	i	ma	na	celu	kultywowania	tradycji	i	kultury	„Mazowieckiej	Wsi”.		Jest	wspaniałą	okazją	
do	integracji	społeczności,	promocji	regionu	i	produktów	lokalnych	oraz	dobrej	zabawy	po	okresie	
ciężkiej	pracy.	W	dożynkach	biorą	udział	również	lokalni	wytwórcy	i	przedsiębiorcy,	którzy	promują	
swoje	przedsiębiorstwa	oraz	innowacyjne	produkty	i	technologie.	Pozyskane	środki	przeznaczono	
na	zaproszenia,	nagrody	konkursowe,	wynajem	sceny	z	osprzętem,	ochronę	imprezy,	wypożycze-
nie	sprzętu	sanitarnego,	poczęstunek	dla	uczestników,	banery,	plakaty	i	gazetkę	dożynkową.

Dożynki w Arcelinie 

Projekt
Organizowanie wolnego czasu na terenie 
mazowieckiej wsi poprzez obchody 
V Płońskich Gminnych Dożynek 2010 
w Arcelinie 
Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk
Wartość projektu: 45 548,98 zł
Dofinansowanie: 24 819,53 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Pozyskane	 fundusze	 wykorzystano	 na	 organizację	 Jesiennego	 Jarmark	 „Od	 pola	 do	 stołu”.	 
Dzięki	temu	w	szerszym	zakresie	niż	dotychczas	zakresie	promowano	lokalne	i	regionalne	dziedzictwo	kultu-
rowe,	czyli	twórczość	ludową,	rękodzieło,	przedsiębiorczość	wiejską,	w	tym	żywność	tradycyjna	i	ekologiczna,	
obyczaje	i	tradycje.	Na	stoiskach	prezentowano	twórczość	artystów	ludowych,	przygotowane	według	staro-
dawnych	przepisów	wędliny,	sery,	pieczywo,	zdrowe	miody,	nalewki,	soki,	rośliny	czy	wyroby	cukiernicze,	wy-
stawione	nie	tylko	przez	prywatnych	przedsiębiorców,	lecz	również	gminy	czy	lokalne	koła	gospodyń	wiejskich.	 
Podczas	Jesiennego	Jarmarku	rozstrzygnięto	wiele	konkursów	takich	jak	konkurs	na	produkty	lokalne	czy	
Przegląd	Ludowych	Zespołów	Artystycznych.	

Od pola do stołu ...

Projekt
Jesienny Jarmark „od pola do stołu” 
– stawiamy na tradycję 
Gmina: Miasto Płońsk
Beneficjent: Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rol-
niczego w Warszawie Oddział Poświętne
w Płońsku
Wartość projektu: 10 522,24 zł
Dofinansowanie: 7 043,16zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu	wyremontowano	świetlicę	w	małej	miejscowości,	w	Kraśniewie.	Dzięki	
temu	 stworzono	okolicznym	mieszkańcom	miejsce	 spotkań	dla	dzieci,	młodzieży	 i	 doro-
słych.	Świetlica	wiejska	pełni	funkcje	kulturalne,	rekreacyjne,	zapewnia	warunki	do	reali-
zacji	 lokalnych	inicjatyw.	Z	obiektu	korzysta	także	 lokalne	kolo	gospodyń	wiejskich,	które	
organizuje	tu	spotkania	i	okolicznościowe	imprezy.

Remont świetlicy  
w Kraśniewie

Projekt
Remont świetlicy wiejskiej
 w miejscowości Kraśniewo 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż 

Wartość projektu: 63 959,42 zł
Dofinansowanie: 24 999,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu	opraco-
wano	i	wydano	folder	oraz	
zakupiono	 gadżety	 pro-
mujące	 Gminę	 Dzierzążni	
(folder	 w	 nakładzie	 1000	
sztuk,	 długopisy	 z	 nadru-
kiem	 w	 ilości	 200	 sztuk).	
Celem	operacji	było	ukaza-
nie	walorów	turystycznych	
gminy	 Dzierzążnia,	 zachę-
cenie	do	odwiedzania	i	po-
znania	zakątków	tej	Gminy.	
Ważnym	 aspektem	 opra-
cowania	 było	 przybliżenie	
mieszkańcom	 ich	 tradycji,	
zainspirowanie	do	 refleksji	
nad	tożsamością	lokalną.

Promocja gminy 
Dzierzążnia

Projekt: „ SPACER PO GMINIE” - Opracowanie i wydanie folderu oraz 
gadżetów promujących  Gminę Dzierzążnia 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 

Wartość projektu: 8 485,06 zł
Dofinansowanie: 5 053,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	 ramach	 projektu	 wyremontowano	 i	 	 wyposażono	 istniejącą	 świetlicę	 wiejską	 w	 nie-
zbędny	sprzęt.	Wpłynęło	to	na	poprawienie	standardu	świetlicy,	odpowiednio	wyposażony	
obiekt	pełni	funkcje	kulturalne	i	społeczne.	Odbywają	się	tu	spotkania	mieszkańców,	 im-
prezy	okolicznościowe,	realizowane	są	lokalne	inicjatywy.	Świetlica	służy	nie	tylko	lokalnej		
społeczności	ale	także	jest	otwarta	dla	mieszkańców	powiatu	i	turystów.	

Remont świetlicy  
w Starczewie 
Wielkim

Projekt
Remont połączony z modernizacją 
łącznie z wyposażeniem świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Starczewo 
Wielkie. 
Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 
Wartość projektu: 32 698,86 zł
Dofinansowanie: 19 305,38 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Główną	atrakcją	pikniku	historycznego	obok	
występów	artystycznych	i	koncertów	była	re-
konstrukcja	rzemiosła	guzikarskiego	z	musz-
li,	 odtworzenie	 aspektów	 życia	 codzienne-
go	sochocińskich	guzikarzy	 (całego	procesu	
technologicznego	produkcji	guzika	z	muszli).	
W	klimat	czasu	sochocińskich	guzikarzy	i	ich	
rodzin	(koniec	XIX	wieku)	wprowadziły	rów-

nież	uczestników	warsztaty		wikliniarskie	czy	
warsztaty	 plastyczne,	 konkursy	 tj.	 	 liczenie	
guzików	przy	pomocy	matrycy	,	naszywanie	
guzików	na	bloczki,	 toczenie	obręczy	 ,	 rzut	
podkową	 czy	 przeciąganie	 liny.	 W	 ramach	
projektu	wznowiono	wydanie	publikacji	pt.	
,,Sochocińskie	guziki	–	ślad	dawnej	tradycji”	
oraz	przewodnika	turystycznego	po	Gminie	
Sochocin.	
Profesjonalny	i	atrakcyjny		program	wpłynął	
na	wzrost	zainteresowania	turystów	tym	te-
renem	a	mieszkańców	własną	historią.	

Sochocińskie guziki

Projekt
VIII Dni Sochocina pod hasłem 
,,Lato w guzikowej wiosce’’

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gmina Sochocin 

Wartość projektu: 69 294,22 zł
Dofinansowanie: 47 768,36 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Organizacja	imprezy	plenerowej	dla	społeczno-
ści	lokalnej	i	turystów,	w	lipcu	2012	r.	Program	
artystyczny	utrzymany	był	w	klimacie	historycz-
nym.	 Obejmował	 paradę	 historyczna	 ulicami	
grodu	z	udziałem	władz	i	mieszkańców,	prezen-
tację	 lokalnych	produktów	 i	wyrobów	oraz	 to-
warzyszące	imprezie	atrakcje	takie	jak;	szranki	
i	 konkursy	 czyli	 walki	 rycerskie	 z	 użyciem	 róż-
nego	 rodzaju	 broni	 pokaz	 dawnych	 tańców,	
konkursy	sprawności	rycerskiej	z	udziałem	pub-
liczności,	prezentacja	zwyczajów	rycerskich,	pa-
sowanie	 na	 rycerza	 i	 ślubowanie	 damie	 serca,	
turnieje	rycerskie	i	inne.

Dni Sochocina 

Projekt
VI Dni Sochocina pod hasłem 
„Z rycerzem za pan brat” 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gmina Sochocin 

Wartość projektu: 38 616,41 zł
Dofinansowanie: 23 840,18 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Utworzono	 Park	 Dawnych	 Maszyn	 i	 Urządzeń	
Rolniczych	oraz	ogólnodostępny	plac	 zabaw	w	
Nowym	 Gralewie.	 Przedsięwzięcie	 wpłynęło	
na	 poprawę	 oferty	 spędzania	 wolnego	 czasu	
dla	 społeczności	 lokalnej	 oraz	 upowszechnia-
nie	 lokalnego	 	 dziedzictwa	 kulturowego,	 od-
noszącego	się	do	metod	uprawy	roli	w	naszym	
regionie.	Realizacja	projektu	pozwoli	 ocalić	od	
bezpowrotnego	zniszczenia	i	zapomnienia	stare	
maszyny,	które	jeszcze	pozostały	i	które	przypo-
minają	o	przeszłości.	Założeniem	projektu	było	
stworzenie	 miejsca	 atrakcyjnego	 dla	 turystów	
i	 integrującego	 dla	 mieszkańców.	 Utworzony	
Park	 Dawnych	 Maszyn	 i	 Urządzeń	 Rolniczych	

pozwala	 społeczności	 z	obszaru	 LGD	Przyjazne	
Mazowsze	 na	 realizację	 różnorodnych	 projek-
tów	związanych	z	edukacją	regionalną.	

Atrakcje w Nowym Gralewie

Projekt
Utworzenie parku dawnych maszyn 
i urządzeń rolniczych, oraz ogólno-
dostępnego placu zabaw w miejsco-
wości Nowe Gralewo 
Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż 
Wartość projektu: 44 160,00 zł
Dofinansowanie: 22 287,37 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Utworzono	 i	 zakupiono	 wy-
posażenie	 ogólnodostępnego	
plac	 zabaw	 w	 Krajkowie.	 W	
ramach	 inwestycji	 zamonto-
wano	wieżę	 z	 trapem	wejścio-
wym	i	zejściowym,	zjeżdżalnią,	
mostkiem,	 urządzenia	 spraw-
nościowe	 typu	 kwadrat,	 huś-
tawka,	bujaki	ogrodowe	 	poje-
dyncze	 i	 podwójne,	 karuzele,	
ławki,	piaskownicę.	Dzięki	reali-
zacji	projektu	poprawiono	ofer-
tę	spędzania	czasu	wolnego	dla	
lokalnej	społeczności.	

Plac zabaw w Krajkowie

Projekt
Utworzenie i wyposażenie 
ogólnodostępnego placu zabaw 
w miejscowości Krajkowo 
Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż

Wartość projektu: 31 960,00 zł
Dofinansowanie: 17 896,50 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Głównym	 celem	 plenerowej	 i	 ogólnodo-
stępnej	 imprezy	 było	 wykreowanie	 produk-
tu	 lokalnego	 oraz	 zachowanie	 lokalnego	
dziedzictwa	 kulturowego	 a	 także	 integracja	
społeczności	 	 Gminy	 Załuski.	 Festiwal	 był	
też	okazją	do	kreowania	pozarolniczych	źró-
deł	dochodów,	stworzył	 	możliwość	spędze-
nia	wolnego	czasu	dla	mieszkańców	gminy	i	
obszaru	 objętego	 lokalną	 strategią	 rozwoju.	
Imprezie	 towarzyszyły	 kiermasze	 i	 stoiska	
wystawowe,	przygotowane	przez	instytucje	i	
organizacje	lokalne	oraz	gospodarstwa	agro-
turystyczne,	 ekologiczne	 i	 sadownicze	 pre-
zentujące	produkty	lokalne.

Truskawkowe święto 

Projekt

Festiwal Truskawki 
– Załuski 2012 
Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 38 765,74 zł
Dofinansowanie: 24 973,48 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Dzięki	 pozyskanym	 funduszom	 zakupiono	 ele-
menty	małej	architektury,	materiał	siewny,	na-
sadzeniowy,	rośliny	ozdobne	wieloletnie,	ziemię		
ogrodową	i	materiały	do	przygotowania	podło-
ża	do	nasadzeń.	W	 ramach	 zagospodarowania	
terenu	 zamontowano	 ławki	 betonowe	 z	 opar-
ciem,	stojaki	rowerowe,	betonowe	słupki,	kosze	
i	 donice	 z	 zasadzonymi	 roślinami	 ozdobnymi.	
Wzdłuż	 ławeczek	wytyczono	dróżkę,	wysypaną	
kruszywem	 a	 przy	 niej	 zamontowano	 gablotę	
ogłoszeniową,	na	której	są	zamieszczane	infor-
macje	 dla	 mieszkańców	 gminy	 oraz	 turystów	
odwiedzających	 gminę	 Naruszewo.	 Ponadto	
zasiano	 świeżą	 trawę	 ogrodową	 oraz	 zasadzo-

no	rośliny	ozdobne	wieloletnie.	Dzięki	realizacji	
projektu	stworzono	trwałą	 i	nowoczesną	prze-
strzeń	publiczną	w	centrum	wsi	Naruszewo.	Po-
wstało	atrakcyjne	miejsce	spotkań	i	organizacji	
wydarzeń	 kulturalnych	 co	wpłynęło	 na	wzrost	
jakości	życia	mieszkańców	gminy	i	regionu.

Przestrzeń publiczna 

Projekt
Zagospodarowanie terenu prze-
strzeni publicznej w centrum wsi 
Naruszewo służące celom rekrea-
cyjno – wypoczynkowym
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo
Wartość projektu: 28 788,10 zł
Dofinansowanie: 16 554,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu	zakupiono	wyposażenie	do	
punktu	 informacyjno-promocyjnego	 w	 Urzę-
dzie	 Gminy	 Naruszewo.	 Jest	 to	multimedialny	
kiosk	wewnętrzny	 podłączony	 do	 42”	monito-
ra.	Stanowi	alternatywne	źródło	 informacji	dla	
lokalnej	społeczności,	turystów	i	gości	z	terenu	
działania	 LGD-	 PM	odwiedzających	naszą	 gmi-
nę.	Nowoczesna	metoda	informacji	służy	popu-
laryzacji	 Gminy	 oraz	 umożliwia	 jej	 zaistnienie	
w	zintegrowanej	bazie	 informacji	 turystycznej.	
Infokiosk	to	nowy	kanał	komunikowania	się	po-
między	 instytucją	 a	 obywatelami.	 Jest	 przede	
wszystkim	urządzeniem	samoobsługowym,	bar-
dzo	łatwym	w	użyciu,	nie	stwarzającym	żadnej	 bariery	technologicznej	dla	obsługującego.	

Kiosk multimedialny

Projekt
Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego 
Gminy Naruszewo poprzez wyposażenie Urzędu 
Gminy w Naruszewie w ogólnodostępny kiosk 
multimedialny 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo
Wartość projektu: 15 252,00 zł 
Dofinansowanie: 8 800,00 zł 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	ramach	projektu	pozyskano	środki	na	budo-
wę	ogólnodostępnego	placu	zabaw	w	miejsco-
wości	 Radzyminek,	 zakup	 i	 montaż	 urządzeń	
zabawowych	 takich	 jak:	 sprężynowiec	 -	 bujak	

„konik”’	 i	 piesek”,	huśtawka	podwójna	na	 łań-
cuchach,	 zestaw	 zabawowy	 -	 składający	 się	 ze	
zjeżdżalni	z	daszkiem,	zjeżdżalni	bez	daszku,	po-
mostu	wys.	100	cm	z	wejściem	linowym,	tunelu	
z	wejściem	trapowym,	przejścia	po	ruchomych	
talerzykach,	ścianki	wspinaczkowej,	mostka	wy-
pukłego	-	sztywnego,	chwytów	gimnastycznych	
trapezowych	(2	szt.),	drabinki	metalowej	piono-
wej	 oraz	 trap	 łączących	 poszczególne	 elemen-
ty	 zestawu.	 Dzięki	 realizacji	 projektu	 stworzo-
no	nowoczesny,	ogólnodostępny	plac	zabaw	w	
miejscowości	Radzyminek,	który	poprawił	bez-
pieczeństwo	i	ofertę	spędzania	czasu	dla	dzieci	
oraz	estetykę	miejscowości.

Plac zabaw w Radzyminku

Projekt
Stworzenie ogólnodostępnego miejsca aktyw-
ności rekreacyjno-społecznej w miejscowości 
Radzyminek poprzez budowę placu zabaw 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo

Wartość projektu: 55 327,55 zł
Dofinansowanie: 24 900,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	 ramach	 projektu	 zakupiono	 wyposażenie	 do	
świetlicy	 wiejskiej	 w	 Radzyminie	 takie	 jak:	 meb-
le	kuchenne	 (	 szafki,	blat,	 taborety,	 stolik),	 krzesła	
i	 stoły,	 sprzęt	AGD	 (lodówka,	kuchnia	elektryczno-
-gazowa,	okap	kuchenny,	wielofunkcyjny	robot	ku-
chenny,	 czajnik	 elektryczny),	 zastawę	 stołową	 (ta-
lerze	głębokie,	obiadowe,	deserowe,	łyżeczki,	łyżki,	
widelce,	noże,	szklanki)	wraz	z	zestawem		garnków,	
telewizor	 z	 anteną	 i	 odtwarzaczem,	 zestaw	 na-
głośnieniowy	(2	kolumny	estradowe	ze	statywami,	
wzmacniacz,	2	mikrofony	bezprzewodowe),	 	wieżę	
Hi-Fi,	maszynę	do	szycia	(2	szt.),	stół	bilardowy,	sto-
ły	do	gry	w	tenisa	stołowego,	w	piłkarzyki	i	w	cym-
bergaja.	Wyposażenie	świetlicy	wiejskiej	poszerzyło	
ofertę	w	zakresie	zagospodarowania	czasu	wolnego	

dla	dzieci,	młodzieży	i	dorosłych.	Umożliwia	lokalnej	
społeczności	organizowanie	spotkań	integracyjnych	
i	 tematycznych,	 jest	 w	 niej	 miejsce	 i	 dla	 członkiń	
Koła	Gospodyń	Wiejskich	 i	 dla	 pasjonatów	 sportu	
ale	także		dla	całych	rodzin.	Sprzęt	jest	wykorzysty-
wany	również	podczas	szkoleń,	warsztatów	i	konfe-
rencji	odbywających	się	w	świetlicy	oraz	do	organi-
zacji	okolicznościowych	imprez.	

Projekt

Wyposażenie świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Radzymin 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo

Wartość projektu: 25 409,50 zł 
Dofinansowanie: 16 916,00 zł 

Świetlica w Radzyminie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Publikacja	 prezentuje	
dziedzictwo	 kulturowe	
Ziemi	Płońskiej.	Nakład	-	
1200	egz.	Książka	podzie-
lona	 jest	 na	 	 rozdziały:	
-	wstęp	i	informacja	ogól-
na	o	powiecie	płońskim;	
-	 12	 rozdziałów	 opisują-
cych	10	gmin	i	dwa	mia-
sta	 powiatu	 płońskiego	
pod	 względem	 historii,	
zabytków,	 ciekawostek	
historycznych,	 przyrod-
niczych,	 ciekawych	 ludzi	
i	 rodów,	 które	 niegdyś	
zamieszkiwały	te	ziemie.	
W	 publikacji	 są	 też	 in-
formacje	 o	 bazie	 noc-
legowo-żywieniowej	 w	
powiecie	 oraz	 szlakach	
turystycznych	 (litera-
ckich,	 rowerowych,	 etc.)	
na	tym	terenie.

Projekt

Przewodnik historyczny Ziemi Płońskiej 
Powiat: Płońsk
Beneficjent: Powiat Płoński

Wartość projektu: 22 056,88 zł 
Dofinansowanie: 14 994,61 zł 

Przewodnik historyczny

Ziemi Płońskiej
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Przewodnik historyczny



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	 ramach	 projektu	 wydano	 dwie	 płyty	 z	
utworami	 Orkiestry	 Dętej	 Sochocin.	 Na	
pierwszej	 płycie	 znalazły	 się	 utwory	 ludo-
we	 i	muzyki	popularnej,	 natomiast	na	dru-
giej	 najpiękniejsze	 kolędy	 polskie,	 zorgani-
zowano	warsztaty	dla	członków	orkiestry	w	
celu	 doskonalenia	 warsztatu	 muzycznego	 i	
przygotowania	 muzyków	 do	 nagrania	 pły-
ty,	 zorganizowano	 8	 koncertów.	 Wielolet-
nia	działalność	lokalnej	orkiestry	wpływa	na	

zainteresowanie	 się	 tego	 rodzaju	 muzyką	
osób	młodych,	które	wstępując	w	jej	szere-
gi	uczestnicząc	w	próbach	spędzają	czas	ak-
tywnie	 i	kulturalnie,	poszerzają	swą	eduka-
cję	muzyczną.	Realizacja	projektu	stworzyła	
sprzyjające	warunki	do	doskonalenia	wiedzy	
i	umiejętności	członków	a	także	popularyza-
cji	dorobku	orkiestry	oraz	muzycznego	dzie-
dzictwa	kulturowego	Polski.	

Projekt

Muzyka łączy pokolenia 
i łagodzi obyczaje 
Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury 

Wartość projektu: 7 418,91 zł
Dofinansowanie: 4 531,52 zł

Muzyka łagodzi obyczaje



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

W	 ramach	 projektu	 zorganizowano	 imprezę	
kulturalno-rekreacyjną	 dla	 mieszkańców	 mia-
sta,	 obszaru	 LGD	 -	 Przyjazne	 Mazowsze	 oraz	
odwiedzających	 gości.	 Atrakcją	 przyciągającą	
ludzi		były	koncerty	znanych	zespołów	ale	także	
kilkadziesiąt	stoisk	wystawienniczych	z	tradycyj-
nymi	wyrobami,	pokazy	rękodzielnicze,	występy	
ludowe,	spektakl	rozrywkowy	,,Wesele”	i	sektor	
zabaw	dla	najmłodszych.	Inicjatywa	przyczyniła	
się	również	do	promocji	regionu	nawiązując	do	
marki	przyjaznego	skrzata.	

Projekt
I Jarmark Raciąski „Pod Skrzata-
mi Szuwarkami” 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury, 
Sportu i Rekreacji imienia Ryszarda Ka-
czorowskiego w Raciążu

Wartość projektu: 60 148,99 zł 
Dofinansowanie: 40 063,73 zł 

Pod Skrzatami Szuwarkami 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Obchody	91	rocznicy	Bitwy	Arcelińskiej	zorgani-
zowano	w	celu	upamiętnienia	wydarzeń	histo-
ryczno	-	kulturalnych	na	terenie	gminy,	przypo-
mnienia	walk	jakie	miały	miejsce	w	1920	roku,	
pokazania	młodemu	pokoleniu	niezwykłej	lekcji	
historii	i	patriotyzmu.	Pozyskane	fundusze	prze-
znaczono	 na	 materiały	 techniczne:	 uzbrojenie	
pola	 bitwy,	 wypożyczenie	 sprzętu	 sanitarnego	
niezbędnego	do	realizacji	imprez	plenerowych,	
poczęstunek	dla	uczestników,	wynajem	sceny	z	
osprzętem,	wynajem	ochrony	imprezy	oraz	pro-
mocję	wydarzenia.

Projekt
„Obchody 91 rocznicy Bitwy 
Arcelińskiej w celu upamiętnie-
nia wydarzeń historyczno-
kulturalnych w obronie Płońska” 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk

Wartość projektu: 33 274,33 zł 
Dofinansowanie: 19 954,22 zł 

Bitwa Arcelińska - 91 rocznica



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt: 
„Obchody 92 rocznicy Bitwy Arceliń-
skiej w celu upamiętnienia wydarzeń 
historyczno-kulturalnych w obronie 
Płońska” 
Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna 
w Płońsku
Wartość projektu: 42 027,80 zł
Dofinansowanie: 24 999,85 zł

Obchody	92	rocznicy	Bitwy	Arcelińskiej	zorganizowano	w	celu	upamiętnienia	wydarzeń	hi-
storyczno	-	kulturalnych	na	terenie	gminy,	przypomnienia	walk	jakie	miały	miejsce	w	1920	
roku,	pokazania	młodemu	pokoleniu	niezwykłej	lekcji	historii	i	patriotyzmu.	Pozyskane	fun-
dusze	przeznaczono	na	materiały	techniczne:	uzbrojenie	pola	bitwy	-	materiały	pirotech-
niczne,	wypożyczenie	sprzętu	sanitarnego	niezbędnego	do	realizacji	imprez	plenerowych,	
poczęstunek	dla	uczestników,	wynajem	sceny	z	osprzętem,	banery,	wynajem	ochrony	im-
prezy	oraz	promocję	wydarzenia.

Bitwa arcelińska
92 rocznica



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
„Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędza-
nia wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi, 
którym jest świetlica wiejskiej w miejscowości 
Słoszewo Kolonia służąca mieszkańcom i tury-
stom Powiatu Płońskiego” 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk
Wartość projektu: 28 105,56 zł
Dofinansowanie: 19 312,24zł

W	ramach	projektu	wyposażono	 ist-
niejącą	i	odnowioną	świetlicę	w	krze-
sła,	 stoły,	wertikale	na	okna,	 telewi-
zor,	 odtwarzacz	 muzyczny	 -	 wieżę,	
DVD,	stoły	do	gry	-	bilard,	piłkarzyki,	
cymbergaj,	projektor	wraz	z	tablicą	do	
wyświetlania.		Poprawienie		standar-
du	 świetlicy,	 pozwoliło	 na	 wykorzy-
stanie	obiektu	w	szerszym	niż	dotych-
czas		zakresie,	umożliwiło	organizację	
zimowisk	 dla	 dzieci,	 organizowanie	
imprez	 nie	 tylko	 na	 szczeblu	 sołectwa,	 ale	
także	gminy.	Stworzono	miejsce	spotkań	dla	
dzieci,	młodzieży	 i	dorosłych.	Odpowiednio	
wyposażona	świetlica	wiejska	pełni	 funkcje	

kulturalne,	a	także	sportowo	–	rekreacyjne,	
zapewnia	 warunki	 do	 organizacji	 spotkań	
mieszkańców,	 imprez	 ludowych	 i	 okolicz-
nościowych,	 zebrań	wiejskich	 i	 działalności	
miejscowych	organizacji	społecznych.	

Świetlica 
w Słoszewie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizowanie wraz z Gminą Płońsk wol-
nego czasu na terenie mazowieckiej wsi 
poprzez obchody VII Płońskich Gminnych 
Dożynek 2012 w Lisewie 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Płoń-
sku
Wartość projektu: 37 610,59 zł 
Dofinansowanie: 22 652,53 zł 

Święto	 chleba	 jest	 organizowane	od	
siedmiu	 lat	 przez	 gminę	 Płońsk	 i	 jej	
partnerów	 z	 terenu	 powiatu	 płoń-
skiego	 i	 ma	 na	 celu	 kultywowania	
tradycji	i	kultury	„Mazowieckiej	Wsi”.	
Jest	 wspaniałą	 okazją	 do	 integra-
cji	 społeczności,	 promocji	 regionu	
i	 produktów	 lokalnych	 oraz	 dobrej	
zabawy	po	okresie	 ciężkiej	pracy.	W	
dożynkach	biorą	udział	również	lokal-
ni	wytwórcy	 i	 przedsiębiorcy,	 którzy	
promują	swoje	przedsiębiorstwa	oraz	
innowacyjne	produkty	i	technologie.	
Pozyskane	środki	przeznaczono	na	zaprosze-
nia,	nagrody	konkursowe,	wynajem	sceny	z	

osprzętem,	ochronę	imprezy,	wypożyczenie	
sprzętu	sanitarnego,	poczęstunek	dla	uczest-
ników,	banery,	plakaty	i	gazetkę	dożynkową.	

Święto chleba



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
„Organizowanie wolnego czasu na tere-
nie mazowieckiej wsi poprzez obchody 
VI Płońskich Gminnych Dożynek 2011 
w Arcelinie” 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk
Wartość projektu: 20 442,62 zł
Dofinansowanie: 12 892,62 zł

Święto	 chleba	 jest	 organizowane	
przez	 gminę	 Płońsk	 i	 jej	 partnerów	
z		terenu	powiatu	płońskiego	cyklicz-
nie	 i	 ma	 na	 celu	 kultywowania	 tra-
dycji	 i	 kultury	 „Mazowieckiej	 Wsi”	
oraz	 organizowanie	 wolnego	 czasu	
dla	mieszkańców	i	zainteresowanych	
gości.	 Jest	okazją	do	 integracji	 lokal-
nej	 społeczności,	 promocji	 regionu	
i	 produktów	 lokalnych	 oraz	 dobrej	
zabawy	po	okresie	 ciężkiej	pracy.	W	
dożynkach	 biorą	 udział	 również	 lo-
kalni	wytwórcy	i	przedsiębiorcy,	któ-
rzy	 promują	 swoje	 przedsiębiorstwa	
oraz	 innowacyjne	 produkty	 i	 technologie.	

Pozyskane	środki	przeznaczono	na	organiza-
cję	imprezy.

Dożynki 2011



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Szlakiem rowerowym 
przez Gminę Baboszewo 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Stowarzyszenie Sportowo-Ekologicz-
no-Turystyczne SET

Wartość projektu: 10 317,22  zł
Dofinansowanie: 6 792,87 zł 

W	ramach	projektu	zorganizowano	rajd	rowero-
wy	szlakiem	zabytków	gminy	Baboszewo	ok.	50	
km,	połączony	z	aktywnością	ruchową,	kontak-
tem	z	naturą	i	rozładowaniem	stresu.	Wybrano	
trasę	 odznaczającą	 się	walorami	 przyrodniczy-
mi,	 krajobrazowymi	 oraz	 kulturowymi.	 Dzięki	
temu	uczestnicy	mogli	 zwiedzić	m.in.	 zabytko-
wy	kościół	w	Baboszewie,	obejrzeć	pozostałości	
dawnego	parku	 nad	 rzeką	Raciążnicą,	 dwór	w	
Dłużniewie,	zabytkowy	drewniany	kościół	z	tab-
licą	 i	pomnikiem	upamiętniającym	ks.	Macieja	
Kazimierza	 Sarbiewskiego	 zwanego	 „Chrześci-
jańskim	 Horacym	 z	Mazowsza”,	 Dziektarzewo,	
jedno	 z	 najbardziej	 urokliwych	 pod	względem	
przyrodniczym	miejsc	w	gminie	gdzie	 znajduje	
się	gotycki	kościół	z	XVI	w.,	zabytkowa	dzwon-

nica	 i	 zegar	 słoneczny,	 Park	 Krajobrazowy	 nad	
Wkrą		i	inne	atrakcje.	

Na rowerowym  
szlaku



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Urządzenie placu zabaw dla dzieci wraz 
z wypoczynkiem dla ich opiekunów w 
celu organizacji czasu wolnego 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 18 430,22 zł 
Dofinansowanie: 14 719,05 zł

Dzięki	 pozyskanym	 funduszom	
wybudowano		plac	zabaw	(wieża	
ze	zjeżdżalnią	 i	2	huśtawki)	wraz	
z	 grillem	 kamienno-metalowym,	
piecem	do	pieczenia	chleba	sto-
łem	 ogrodowym	 oraz	 ławami	 
i	altaną.	Teren	utwardzono	kostką	
granitową.	Miejsce	to	jest	odwie-
dzane	 przez	 mieszkańców	 oraz	
przyjezdnych.	 Dzięki	 projektowi	
stworzono	 warunki	 do	 spotkań	
lokalnej	 społeczności	a	dzieciom	
atrakcyjne	 formy	spędzania	wol-
nego	czasu. Plac zabaw



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Festiwal Truskawki 
– Załuski 2014 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 66 002,17 zł
Dofinansowanie: 48 048,18 zł

Inspiracją	do	organizacji	Festiwalu	Truskaw-
ki	-	Załuski	2014	była	chęć	wykreowania,	za-
prezentowania	i	promocji	produktu	lokalne-
go	-	truskawki	oraz	marki	regionu	-	Skrzata	a	
także		rolniczych	i	pozarolniczych	źródeł	do-
chodów	mieszkańców.	Organizatorom	zale-
żało	również		na	stworzeniu	ciekawej	oferty	
spędzenia	wolnego	 czasu	 dla	mieszkańców	
gminy	Załuski	i	obszaru	LGD	-	Przyjazne	Ma-
zowsze.	 Imprezie	 towarzyszyły	 kiermasze	 i	
stoiska	 wystawowe,	 które	 zostaną	 przygo-
towane	m.in.	 przez	 lokalne	 instytucje	 i	 or-
ganizacje,	 gospodarstwa	 agroturystyczne,	
ekologiczne	i	sadownicze	oraz	prezentujące	
produkty	lokalne.	

Święto truskawki



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Tworzenie miejsc spędzania wolnego czasu po-
przez budowę placu zabaw na terenie mazowie-
ckiej wsi, mieszkańcom i turystom Gminy Zału-
ski 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski
Wartość projektu: 36 486,70 zł
Dofinansowanie: 14 199,52 zł 

W	ramach	projektu	po-
budowano	 i	 wyposa-
żono	plac	zabaw	dzięki	
czemu	stworzono	miej-
sce	 do	 spędzania	 cza-
su	wolnego	dla	dzieci	 i	
rodzin	 z	 terenu	 gminy	
Załuski.	Z	oferty	mogą	tez	korzystać	wszyscy	
zainteresowani	oraz	przyjezdni	goście.	Inwe-

stycja	przyczyniła	się	do	poprawy	standardu	
życia	mieszkańców	mazowieckiej	wsi.

Plac zabaw 
na  mazowieckiej wsi



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zagospodarowanie terenu przy XVI-
II-wiecznym drewnianym kościele 
w Żukowie – jako rozwój funkcji 
turystycznej miejscowości 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka
Wartość projektu: 32 998,32 zł
Dofinansowanie: 24 999,00  zł

Projekt	obejmował	zagospodarowanie	tere-
nu	przy	XVIII	wiecznym	drewnianym	kościele	
we	wsi	Żukowo:	 rekultywację	gruntu,	urzą-
dzenie	trawników,	nasadzenia	drzew	i	krze-
wów,	posadowienie	ławek,	kosza	na	śmieci	i	lampy	
solarnej.	Kościół	parafialny	w	Żukowie,	stanowiący	
cenny	sakralny	zabytek	Północnego	Mazowsza,	po-
łożony	 jest	w	pobliżu	Szlaku	Romańskiego	biegną-
cego	 	 przez	 Czerwińsk	 oraz	 Szlaku	 drewnianej	 ar-
chitektury	sakralnej	Mazowsza.	Utworzono	miejsce	
wypoczynku	 dla	 mieszkańców	 miejscowości	 oraz		

turystów	 odwiedzających	 wieś.	 	 Projekt	 poprawił	
też	 estetykę	 miejscowości,	 połączył	 funkcję	 miej-
sca	 kultu	 religijnego	 z	 szeroko	 rozumianą	 funkcją	
kulturalną,	 społeczną	 oraz	 turystyczną.	 Na	 uwagę	
zasługuje	innowacyjne	rozwiązanie	na	tym	obszarze	
wykorzystujące	odnawialne	źródła	energii	-	oświet-
lenie	 terenu	poprzez	 lampy	 solarne,	 co	 korzystnie	
wpływa	na	środowisko	naturalne.

Teren przed kościołem 
w Żukowie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizacja plenerowej imprezy 
rekreacyjno - sportowej pn.
„Powitanie lata 2013” w Baboszewie 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 61 459,06 zł
Dofinansowanie: 23 131,97 zł

Gmina	wraz	z	 lokalnymi	partnerami	zorganizowała	
plenerową	imprezę	rekreacyjno	-	sportową	pn.	„Po-
witanie	lata	2013”	dla	mieszkańców	gminy	Babosze-
wo	oraz	obszaru	LGD	Przyjazne	Mazowsze.	Program	
imprezy	obejmował:	występy	artystyczne,	prezenta-
cję	prac	miejscowych	artystów	oraz		promocję	Gmi-
ny	 Baboszewo.	 Podczas	 imprezy	 przeprowadzono	
konkurs	mający	na	celu	przedstawienie	i	promocję	
lokalnych	walorów	takich	m.in.	jak:	zabytkowe	koś-
cioły	znajdujące	się	na	terenie	gminy,	stare	dwory	,	

miejsce	pochówku	żołnierzy	powstania	styczniowe-
go	wpisane	do	rejestru	zabytków,	parki	podworskie.	
Impreza	przyczyniła	się	do	promocji	Gminy,	jej	zaso-
bów,	 lokalnego	dziedzictwa	 kulturowego,	 terenów	
rekreacyjnych		i	inwestycyjnych.	Stworzono	warunki	
do	wzajemnej	integracji	mieszkańców,	zapewniono	
szeroki	dostęp	do	wydarzeń	sportowych	i	artystycz-
nych.	

Baboszewo 
przywitało lato



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizacja plenerowej imprezy 
rekreacyjno - sportowej pn. 
„Powitanie lata 2014 „w Baboszewie 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 78 490,00 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Program	 obejmował	 występy	 artystyczne,	 prezentację	 prac	
miejscowych	artystów,		promocję	Gminy	Baboszewo.	Podczas	
imprezy,	 w	 specjalnie	 przygotowanym	 punkcie,	 zaprezento-
wano	wystawę	zdjęć	oraz	przeprowadzono	konkursy	promu-
jące	 lokalne	walory	 tj.	 zabytkowe	kościoły	 znajdujące	 się	na	

terenie	gminy	Baboszewo,	dworki,	parki,	lokalne	dziedzictwo	
przyrodnicze.	W	trakcie	trwania	imprezy	promowana	była	ma-
zowiecka	 dusza	 skrzata	 oraz	 marka	 baboszewskiego	 skrzata	
Laurowego.	Impreza	była	okazją	do	popularyzowania	zasobów	
gminy,	stworzyła	atrakcyjną	ofertę	na	spędzanie	czasu	wolne-
go		a	także	sprzyjała	kontaktom	i		integracji	jej	mieszkańców.

Powitanie lata 2014  w Baboszewie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Utworzenie ogólnodostępnego 
placu zabaw „Mały skrzat” 
w Baboszewie 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 33 794,25 zł
Dofinansowanie: 21 980,00 zł

Projekt	 obejmował	 zagospoda-
rowanie	 miejsca	 do	 rekreacji	
poprzez	 przygotowanie	 placu	
oraz	zakup	 i	montaż	elementów	
takich	 jak:	 zestaw	 zabawowy,	
bujak	 (koniczynka,	 samocho-
dzik),	 huśtawka	 ważka,	 pion	

metalowy,	 huśtawka	 podwójna	 z	me-
talową	 poprzeczką,	 	 siedzisko	 huś-
tawkowe	 (gumowe	 koszyk),	 karuzela	
tarczowa	z	siedziskami,	stożek	 linowy,	
ławka	 z	oparciem,	 	 tablica	 regulamin.	
Do	 współpracy	 włączono	 lokalnych	
partnerów,	instytucje	oraz		organizacje	
społeczne	do	aranżacji	placu.	 .Projekt		
poprawił	 warunków	 do	 rekreacji	 na	
obszarze	 gminy	oraz	przyczynił	 się	 do	
popularyzacji	 marki	 skrzata	 Lokalnej	
Grupy	Działania-	Przyjazne	Mazowsze.

Mały skrzat
w Baboszewie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędzania 
wolnego czasu na terenie mazowieckiej wsi, 
którym jest świetlica wiejska w miejscowości 
Skarżyn, służąca mieszkańcom i turystom 
Powiatu Płońskiego 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku
Wartość projektu: 33 158,86 zł
Dofinansowanie: 21 566,73 zł 

W	 ramach	 projektu	 pozyskano	 środ-
ki	 na	wyposażenie	 świetlicy	 wiejskiej	
w	miejscowości	 Skarżyn	w	 krzesła,	 stoły,	wertyka-
le	na	okna,	 telewizor,	odtwarzacz	muzyczny	 -	wie-
że,	DVD,	stoły	do	gry	-	bilard,	piłkarzyki,	cymbergaj,	
projektor	wraz	z	tablicą	do	wyświetlania,	lodówkę,	
kuchenkę	mikrofalową,	 czajnik,	 system	 alarmowy,	
wykładzinę.	 Poprawienie	 stanu	 socjalnego	 świetli-
cy	pozwoliło	na	wykorzystanie	obiektu	w	większym	
zakresie,	pełnienie	funkcji	kulturalnych		jak	również	

sportowo	–	 rekreacyjnych,	poprawę	estetyki	miej-
scowości.		Stworzono	miejsce	sprzyjające		integracji	
społeczności	 lokalnej,	 bezpieczne,	 gdzie	 zarówno	
młodzi	jak	i	starsi	mieszkańcy	wsi	mogą	znaleźć	coś	
dla	siebie.	Świetlica	jest	wykorzystywana	do		organi-
zacji	spotkań	mieszkańców,	imprez	ludowych	i	oko-
licznościowych,	organizacji	zebrań	wiejskich	 i	dzia-
łalności	miejscowych	organizacji	społecznych.

Świetlica wiejska 
w Skarżynie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

„Mały Skrzat Pędziwiatr”  
- wypożyczalnia rowerów 

Gmina: Joniec
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 31 994,11 zł
Dofinansowanie: 20 730,04 zł

Operacja	polegała		na	zakupie	15	sztuk	
rowerów	celem		udostępniania	ich	tu-
rystom	i	mieszkańcom	odwiedzającym	
Przystań	 Kajakową	 KAJA	 w	 Sobieskach	 nad	 Wkrą	
(gm.	Joniec).	Rowery		są	ustawione		na	terenie	ogól-
nodostępnym,	 graniczącym	 z	 linią	 brzegową	 rzeki	
Wkry.	 Udostępnienie	 wypożyczalni	 rowerów	 nad	
Wkrą	 jest	niezbędnym	kierunkiem	działania	 	 akty-
wizującym	społeczność	lokalną	i	turystów.	
Dzięki	 realizacji	 operacji	 powstała	 alternatywna		

oferta	 turystyczna	 na	 terenie	 powiatu	 płońskiego.	
Dla	mieszkańców	gminy,	okolicznych	miejscowości	
i	 sąsiednich	 miast	 kompleksowa	 oferta	 kilkudnio-
wego	wypoczynku	 na	wsi	 jest	 bardziej	 atrakcyjna.	
Wypożyczalnia	 rowerów	pozwoliła	na	wprowadze-
nie	 	nowej	 formy	odpoczynku	np.:	 „w	wodzie	 i	na	
lądzie”,	 realizację	 zainteresowań	 odwiedzających	
nie	 tylko	 sportami	 wodnymi,	 ale	 również	 jazdami	
rowerowymi.

Wypożyczalnia 
rowerów



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Czysta rzeka w połączeniu 
z atrakcjami 
Gmina Sochocin 
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 17 674,86 zł
Dofinansowanie: 11 311,90 zł

Projekt	 miał	 na	 celu	 połączenie	 pro-
mowania	 agroturystyki	 i	 sportu	 z	
działaniem	na	rzecz	poprawy	ochrony	
środowiska	w	dolinie	Wkry.	Przedsięwzięcie	skiero-
wane	było	do	agroturystów	i		młodzieży.	By	zachęcić	
do	dbania	o	czystość	rzeki	zorganizowano	w		ciągu	
sezonu	 	 cykl	 spływów	 połączonych	 ze	 zbieraniem	
śmieci.	Spływy	te	odbywały	się	na	Wkrze	na	odcinku	
Dziektarzewo	-	Sochocin,	Sochocin	-	Joniec,	Joniec	-	
Goławice.	Wszystkie	spływy	były	bezpłatne,	a	środki	

na	ich	obsługę,	nagrody		oraz	poczęstunek	pozyska-
no	z	wynajęcia	kajaków	pozostałym	turystom.	Jeden	
sezon	poświęcony	został		na		gruntowne	oczyszcze-
nie	rzeki,	natomiast	w	latach	następnych	właściciele	
firmy	 zamierzają	 kontynuować	 sprzątanie	 poprzez	
zorganizowanie	 spływów	 wiosną	 i	 jesienią.	 Dzięki	
projektowi	połączono	propagowanie	sportu	wśród	
młodzieży	z	dbaniem	o	czystość	środowiska.

Czysta i atrakcyjna
rzeka



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez 
montaż kolektorów słonecznych w firmie WEGAZ 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Zakres	 operacji	 obejmował	 	 budowę	
instalacji	 solarnej	 na	 dachu	 budyn-
ku	 noclegowo-gastronomicznego,	 a	
zatem	 wykorzystanie	 energii	 pocho-
dzącej	ze	źródeł	odnawialnych	w	celu	
poprawienia	 warunków	 prowadze-
nia	działalności	gospodarczej.	W	skali	
roku	 instalacja	 pozwala	 zaoszczędzić	
od	60	-	70%	kosztów	wydawanych	na	
ogrzanie	wody	użytkowej.	Jest	to	tym	
bardziej	istotne,	że	ciepła	woda	wyko-
rzystywana	jest	w	łazienkach,	biurach,	
pokojach	gościnnych,	stacji	benzynowej,	a	dotych-
czas	podgrzewano	 ją	olejem	opałowym.	Zaoszczę-

dzone	 dzięki	 kolektorom	 słonecznym	 wydatki	 na	
ogrzewanie	wody	użytkowej	obniżają	koszty	prowa-
dzonej	działalności	gospodarczej.	

Energia 
odnawialna

Wartość projektu: 63 345,00 zł
Dofinansowanie: 25 000,00 zł



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Gmina Załuski łączy pokolenia - 
Festyn Rodzinny w Karolinowie. 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Stowarzyszenie

Wartość projektu: 12 765,79 zł
Dofinansowanie: 9 003,01 zł

Pozyskane	 fundusze	 przeznaczono	na	
organizację	 imprezy	dla	 rodzin	 z	gmi-
ny	 oraz	 powiatu	 płońskiego.	 Podczas	
imprezy	odbyły	się	m.in.	warsztaty	ku-
linarne,	 podczas	 których	 w	 wiejskiej		
świetlicy,	 dzieci	 wraz	 ze	 swoimi	 ro-
dzicami	uczyły	się	 lepić	karolinowskie	
rogaliki	 truskawkowe,	 które	 później	
kosztowali	wszyscy	uczestnicy	festynu.	Przygotowa-
no	dla	dzieci	 i	 ich	 rodziców	konkursy	 z	nagrodami	

oraz	wiele	 innych	 atrakcji.	 Impreza	 przyczyniła	 się	
do	integracji	lokalnej	społeczności	oraz	popularyza-
cji	produktów	lokalnych	na	bazie	truskawki.

Atrakcje dla 
rodzin z Karolinowa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Z kulturą i tradycją na co dzień 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 27 896,99 zł
Dofinansowanie: 19 963,92 zł

W	ramach	projektu	zrealizowano	cykl		
różnorodnych	 wydarzeń	 kulturalnych	
dla	 lokalnej	 społeczności.	 Odbyły	
się	 spotkania	 z	 pisarzami,	 historyka-
mi,	 warsztaty	 tematyczne,	 wystawy,	
przedstawienia	 teatralne,	 konkursy	
dla	 dzieci	 i	 młodzieży.	 Dzięki	 realiza-
cji	 projektu	 stworzono	 mieszkańcom	
gminy	i	obszaru	LGD	-	Przyjazne	Mazowsze	warunki	
do	 rozwijania	 zainteresowań,	 poznawania	własnej	

historii		i	lokalnych	tradycji,	spędzania	czasu	wolne-
go	w	sposób	aktywny.	

Wydarzenia 
kulturalne w Załuskach



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Elektrownia hybrydowa wiatrowo 
słoneczna 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 35 055,00 zł
Dofinansowanie: 19 950,00 zł

W	 ramach	 projektu	 przeznaczono	
fundusze	 na	 elektrownię	 hybrydową	
wykorzystującą	 	 energię	 słoneczną	 i	
wiatrową.	 	 Dzięki	 temu	 beneficjent	
pozyskał	 wolne	 od	 opłat	 źródło	 zasi-
lania	 dla	 wielu	 podstawowych	 urzą-
dzeń	codziennego	użytku	i	oświetlania	
energooszczędnego.
Elektrownia	hybrydowa	złożona	jest	z	wiatraków	o	
poziomej	osi	obrotu	połączonych	z	zestawem	ogniw	

fotowoltaicznych,	zlokalizowanych	na	dachu	budyn-
ku.	Energia	wytwarzana	jest	równocześnie	z	dwóch	
źródeł	 energii	 oraz	 magazynowana	 w	 akumulato-
rach.

Energia elektryczna 
ze światła i wiatru



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Wirtualna podróż po izbie 
Guzikarstwa w Sochocinie 
Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gmina Sochocin 
Wartość projektu: 26 643,90 zł
Dofinansowanie: 14 121,68 zł

W	ramach	projektu	powstały	wirtualne	pa-
noramy	 prezentujące	 lokalne	 dziedzictwo	
kulturowe	Sochocina	w	 innowacyjny	 spo-
sób.	 Przewodnikiem	 jest	 narrator,	 który	
opowiada	o	miejscach	prezentowanych	na	
panoramach.	Na	 szczególną	uwagę	 zasłu-
guje	 ekspozycja	 „Z	 bogactw	 natury	 -	 so-
chocińskie	 guziki”	 składająca	 się	 z	 dwóch	
części,	 w	 pierwszej,	 na	 planszach,	 uka-
zana	 jest	 historia	 Sochocina	 jako	miasta	 i	
wsi,	zamieszczone	fotografie	mieszkańców	
produkujących	guziki,	w	drugiej	części	po-
kazana	 jest	 technologia	 produkcji	 guzika,	
stare	 maszyny	 służące	 do	 produkcji	 wy-
jątkowych,	perłowych	guzików:	borownie,	
tokarnie,	dziurkarnie	oraz	inny	sprzęt.	Pod	
koniec	XIX	wieku	Sochocin	był	centrum	wy-
twórczości	 guzików	 z	 muszli	 małży	 rzecz-
nych	na	całą	Polskę.	

Izba 
Guzikarstwa 
wirtualnie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Przygotowanie i wydanie 
folderu promocyjnego gminy 
Raciąż 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż 

Wartość projektu: 33 771,00 zł
Dofinansowanie: 22 514,00 zł

Projekt	obejmował	opracowanie	i	wydanie	fol-
deru	 popularyzującego	 lokalne	 walory	 gminy	
Raciąż.	Publikacja	prezentuje	atuty	gminy;	inte-
resujące	miejsca,	 obiekty	 dziedzictwa	 kulturo-
wego	i	przyrodniczego,	dane	adresowe	ważnych	
instytucji	i	organizacji.	Folder	jest	przekazywany	
gościom	odwiedzającym	gminę	a	także	na	róż-
nego	rodzaju	imprezach	lokalnych	i	ponadlokal-
nych.	Wydawnictwo	wpłynęło	na	podniesienie	
atrakcyjności		turystycznej	gminy.

Folder 
promocyjny



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Przygotowanie i nagranie filmu 
promującego lokalną twórczość 
kulturową gminy Raciąż 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż 

Wartość projektu: 7 999,99 zł
Dofinansowanie: 4 550,00 zł

Zakres	projektu	obejmował	przygoto-
wanie	 i	 nagranie	 filmu	 promującego	
lokalną	 twórczość	 kulturową	 gminy.	
Dzięki	 pozyskanym	 funduszom	 unij-
nych	 powstało	 opracowanie	 prezen-
tujące	 dzieła	 lokalnych	 twórców,	 tra-
dycje,	 zwyczaje	 i	 obyczaje	 lokalne,	
wszystko	to	co	warte	jest	zachowania	
w	pamięci	oraz	upowszechniania.	Film	
ma	walory	 edukacyjne	 i	 promocyjne,	
jest	nagrany	na	płycie	i	przekazywany	
bezpłatnie	 szkołom,	 instytucjom	 i	 or-
ganizacjom	na	terenie	gminy	i	powiatu	
oraz	turystom.

Okiem kamery



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizacja plenerowej imprezy 
kulturalno-rekreacyjnej pn. 
„Powitanie lata 2012 w Baboszewie” 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo

Wartość projektu: 87 702,00 zł
Dofinansowanie: 24 900,00 zł

Program	 obejmował	 występy	 artystyczne,	
prezentację	prac	miejscowych	artystów,	pro-
mocję	Gminy	Baboszewo.	 Podczas	 imprezy,	
w	specjalnie	przygotowanym	punkcie,	zapre-
zentowano	wystawę	 zdjęć	 oraz	 przeprowa-
dzono	 konkursy	 promujące	 lokalne	 walory	
tj.	 zabytkowe	kościoły	 znajdujące	się	na	 te-
renie	gminy	Baboszewo,	dworki,	parki,	lokal-
ne	 dziedzictwo	 przyrodnicze.	 Impreza	 była	
okazją	do	popularyzowania	zasobów	gminy,	
stworzyła	 atrakcyjną	 ofertę	 na	 spędzanie	
czasu	wolnego	a	 także	 sprzyjała	 kontaktom	 
i		integracji	jej	mieszkańców.

Powitanie Lata w Baboszewie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizowanie wolnego czasu na terenie 
mazowieckiej wsi poprzez obchody VIII 
Płońskich Gminnych Dożynek 2013 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w 
Płońsku
Wartość projektu: 35 473,50 zł
Dofinansowanie: 23 960,00 zł

Święto	 chleba	 jest	 organizowane	 od	
ośmiu	 lat	 przez	 gminę	 Płońsk	 i	 jej	
partnerów	z	terenu	powiatu	płońskie-
go	 i	ma	 na	 celu	 kultywowania	 trady-
cji	 i	 kultury	 „Mazowieckiej	Wsi”.	 Jest	
wspaniałą	 okazją	 do	 integracji	 spo-
łeczności,	 promocji	 regionu	 i	 produk-
tów	lokalnych	oraz	dobrej	zabawy	po	
okresie	 ciężkiej	 pracy.	 W	 dożynkach	
biorą	 udział	 również	 lokalni	 wytwór-
cy	 i	 przedsiębiorcy,	 którzy	 promują	
swoje	przedsiębiorstwa	oraz	innowacyjne	produkty	 
i	 technologie.	 Pozyskane	 środki	 przeznaczono	 na	
zaproszenia,	nagrody	konkursowe,	wynajem	sceny	 

z	osprzętem,	ochronę	imprezy,	wypożyczenie	sprzę-
tu	sanitarnego,	poczęstunek	dla	uczestników,	bane-
ry,	plakaty	i	gazetkę	dożynkową.

Dożynki 2013



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Festiwal Truskawki 
– Załuski 2013 
Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 43 009,35 zł
Dofinansowanie: 21 725,05 zł

Inspiracją	do	organizacji	Festiwalu	Tru-
skawki	-	Załuski	2013	była	chęć	wykre-
owania,	 zaprezentowania	 i	 promocji	
produktu	lokalnego		-	truskawki	a	tak-
że	 	 rolniczych	 i	 pozarolniczych	 źródeł	
dochodów	 mieszkańców.	 Organizato-
rom	 zależało	 również	 	 na	 stworzeniu	
ciekawej	 oferty	 spędzenia	 wolnego	
czasu	dla	mieszkańców	gminy	Załuski	i	obszaru	LGD	
-	Przyjazne	Mazowsze.	 Imprezie	 towarzyszyły	 kier-
masze	 i	 stoiska	wystawowe,	które	zostaną	przygo-

towane	m.in.	przez	lokalne	instytucje	i	organizacje,	
gospodarstwa	 agroturystyczne,	 ekologiczne	 i	 sa-
downicze	oraz	prezentujące	produkty	lokalne.	

Święto truskawki 
w Załuskach



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Wyposażenie przyjaznego miejsca do spędza-
nia wolnego czasu na terenie mazowieckiej 
wsi, którym jest świetlica wiejska w miejsco-
wości Cempkowo, służąca mieszkańcom
i turystom Powiatu Płońskiego 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 
Wartość projektu: 30 668,75 zł
Dofinansowanie: 19 950,35 zł

W	ramach	projektu	dofinansowano	wyposaże-
nia	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowości	Cempko-
wo.		Zakupiono	stoły,	krzesła,	telewizor,	zestaw	
kina	domowego,	stoły	do	gry	-	bilard,	piłkarzy-
ki	oraz	cymbergaj,	projektor	multimedialny	wraz	z	
tablicą	 do	 wyświetlania,	 wertikale	 oraz	 zamonto-
wano	 system	 alarmowy.	 Stworzono	 miejsce	 ogól-
nodostępne	 dla	 wszystkich	mieszkańców	wsi	 oraz	
turystów	odwiedzających	nasz	 region.	W	 świetlicy	
organizowane		są	też	zajęcia	socjoterapeutyczne	dla	

dzieci	z	biednych	rodzin	oraz	z	problemami	alkoho-
lowymi.	Świetlica	stała	się	głównym	ośrodkiem	życia	
kulturalnego	wsi,	miejscem	pracy,	zabawy,	rozwija-
nia	pasji	kulturalnych	i	sportowych.	Jest	wykorzysty-
wana	do	organizacji	 spotkań	mieszkańców,	 imprez	
ludowych	 i	 okolicznościowych,	 zebrań	 wiejskich	 i	
działalności	miejscowych	organizacji	społecznych.	

Świetlica 
w Cempkowie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Obchody 94 rocznicy Bitwy Arcelińskiej 
w celu upamiętnienia wydarzeń histo-
ryczno-kulturalnych w obronie Płońska

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku

Wartość projektu: 67 733,90 zł
Dofinansowanie: 49 979,20 zł

Obchody	94	rocznicy	Bitwy	Arcelińskiej	
zorganizowano	w	 celu	 upamiętnienia	
wydarzeń	 historyczno	 -	 kulturalnych	
na	terenie	gminy,	przypomnienia	walk	
jakie	miały	miejsce	w	1920	roku,	poka-
zania	młodemu	 pokoleniu	 niezwykłej	
lekcji	historii	i	patriotyzmu.	Pozyskane	
fundusze	 przeznaczono	 na	 materiały	 techniczne:	
uzbrojenie	 pola	 bitwy	 -	 materiały	 pirotechniczne,	
wypożyczenie	 sprzętu	 sanitarnego	 niezbędnego	

do	realizacji	 imprez	plenerowych,	poczęstunek	dla	
uczestników,	wynajem	sceny	 z	osprzętem,	banery,	
wynajem	ochrony	imprezy	oraz	promocję	wydarze-
nia.

94 rocznica 
Bitwy Arcelińskiej 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Organizowanie wolnego czasu na terenie 
mazowieckiej wsi poprzez obchody IX 
Płońskich Gminnych Dożynek 2014 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku

Wartość projektu: 80 307,18 zł
Dofinansowanie: 50 000,00 zł

Święto	 chleba	 jest	 organizowane	 od	
dziewięciu	lat	przez	gminę	Płońsk	i	jej	
partnerów	z		terenu	powiatu	płońskie-
go	 i	ma	 na	 celu	 kultywowania	 trady-
cji	 i	kultury	„Mazowieckiej	Wsi”.	 	 Jest	
wspaniałą	 okazją	 do	 integracji	 spo-
łeczności,	 promocji	 regionu	 i	 produk-
tów	lokalnych	oraz	dobrej	zabawy	po	
okresie	 ciężkiej	 pracy.	 W	 dożynkach	
biorą	 udział	 również	 lokalni	 wytwór-
cy	i	przedsiębiorcy,	którzy	promują	swoje	przedsię-
biorstwa	oraz	innowacyjne	produkty	i	technologie.	
Pozyskane	środki	przeznaczono	na	zaproszenia,	na-

grody	 konkursowe,	 wynajem	 sceny	 z	 osprzętem,	
ochronę	 imprezy,	wypożyczenie	sprzętu	sanitarne-
go,	poczęstunek	dla	uczestników,	banery,	plakaty	 i	
gazetkę	dożynkową.	

Dożynki 2014 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zakup strojów ludowych, dla Zespołu Szkół w Koziebrodach, Zespołu 
Szkół w Krajkowie i Zespołu Szkół w Uniecku 

Gmina: Raciąż    Beneficjent: Gmina Raciąż 
Wartość projektu: 51 880,06 zł   Dofinansowanie: 37 729,00 zł

W	ramach	operacji	zakupiono	stro-
je	łowickie	damskie	i	męskie	w	ilości	
14	kpl.	oraz	szlacheckie	i	chłopskie	
z	okresu	XIX	w.	na	potrzeby	Zespo-
łu	Szkół	w	Uniecku.	Zakupiono	rów-
nież	 białe	 bawełnianych	 koszule	 z	
chaftem	 richerie,	 oraz	 jedną	 parę	
męskich	 skórzanych	 butów	 z	 cho-
lewami,	 do	 uzupełnienia	 komple-
tów.	Realizacja	projektu	umożliwiła	
młodzieży	udział	w	 zajęciach	arty-
stycznych,	 występach	 teatralnych	
czy	 konkursach	 tańców	 ludowych.	

Młodzi	 ludzie	 w	 strojach	 tradycyjnych	
uświetniają	ważne	 uroczystości	 szkolne	
jak	i	pozaszkolne.	Jest	to	również	okazja	
do	poznania	dawnych	tradycji,	populary-
zowania	nauki	 tańców	 ludowych	wśród	
mlodzieży.	

Zakup strojów
ludowych



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Piłkarskie ABC w gminie Zału-
ski - każdy może zostać Lewan-
dowskim 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Klub sportowy

Wartość projektu: 16 255,54 zł
Dofinansowanie: 13 004,42 zł

Projekt	 obejmował	 przeprowadzenie	 warsztatów	
piłkarskich	dla	zainteresowanych	dzieci	i	młodzieży	
z	 terenu	 Lokalnej	 Grupy	 Działania	 „Przyjazne	Ma-
zowsze	 (w	wieku	 8-16	 lat).	Warsztaty	 teoretyczne	
zrealizowane	były	poprzez	10	spotkań	120	minuto-
wych,	 natomiast	 zajęcia	 piłkarskiego	 obejmowały	
80	treningów	90	minutowych.	Przedstawienie	histo-
rii	sportu,	w	szczególności	piłki	nożnej,	szczegółowe	
omówienie	 zasad	 rozgrywania	meczów	piłkarskich	
oraz	omówienie	podstawowej	taktyki	piłkarskiej	to	
elementy,	od	których	każdy	młody	piłkarz	powinien	
rozpocząć	przygodę	z	tą	dyscypliną	sportu.	Innowa-
cyjne	 podejście	 w	 tym	 zakresie	 (warsztaty	 teore-

tyczne	 i	 praktyczne)	 pozwoliło	 młodym	 piłkarzom	
kompleksowo	 spojrzeć	 na	 piłkę	 nożną,	 przełożyło	
się	także	na	lepsze	efekty	ich	treningów.

Piłkarskie ABC



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Przyjazny Skrzat podgląda świat – wy-
pożyczalnia plecaków przyrodnika 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 23 946,00 zł
Dofinansowanie: 15 325,44 zł

Z	 	 atrakcji	 korzystają	 przede	
wszystkim	dzieci		i	młodzież	w	ra-
mach	 pobytów	 jednodniowych,	
zielonych	 szkół	 oraz	 obozów	 w	
gospodarstwie.	 Świeże	 powie-
trze,	 ruch	 i	 korzystanie	 z	 takich	
dobrodziejstw	 jak	 lornetki,	 lune-
ty,	 lupy	 wyzwalają	 w	 dzieciach	
prawdziwych	„zielonych	detekty-
wów”.	 Z	 oferty	 skorzystało	 kilka-
dziesiąt		osób.

Przyjazny Skrzat 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Sochocińskie guziki – ślad dawnej 
tradycji (wydanie płyty, broszury, fil-
mu dokumentalnego na płycie DVD) 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gminny Ośrodek Kultury 

Wartość projektu: 4 541,30 zł 
Dofinansowanie: 2 760,61 zł 

Pozyskane	 fundusze	 wykorzystano	 na	
wydanie	 płyty	 i	 broszury	 promującej	
izbę	 guzikarstwa,	 która	 ma	 swoja	 sie-
dzibę	w	Gminnym	Ośrodku	Kultury	oraz	
filmu	 dokumentalnego	 przedstawiają-
cego	proces	produkcji	 guzików	z	muszli	
rzecznej	 i	 morskiej	 przez	 sochocińskich	
guzikarzy.	
Izba	 to	 największy	 atut	 kulturowy	 i	 tu-
rystyczny	 gminy,	 powstała	 z	 inicjatywy	
samych	 mieszkańców,	 którzy	 przekazali	
to	 co	mieli	 w	 posiadaniu,	 stare	maszy-
ny	i	sprzęt	do	wyrobu	guzików.	To	dawne	rzemiosło	
miało	 charakter	unikatowy	na	 skalę	 kraju	 	 i	 dzięki	

wydanej	płycie	i	broszurze	oraz	filmowi	możemy	po-
pularyzować	nasze	lokalne	dziedzictwo	w	szerszym	
zakresie.

Ślad dawnej tradycji 



óżnicowanieR
w kierunku działalności nierolniczej



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa związana 
z uprawami rolnymi 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 145 000,00 zł
Dofinansowanie: 56 750,00 zł 

W	 ramach	 projektu	 został	 kupiony	
ciągnik	 rolniczy.	 Beneficjent	 uzyskał	
możliwość	 zwiększenia	 dochodów	
poprzez	 świadczenie	 usług	 związa-
nych	 z	 uprawami	 rolnymi.	 Z	 usług	
korzystają	rolnicy	z	okolicznych	miej-
scowości.

Zwiększenie 
dochodów 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa 
wspomagająca produkcję roślinną

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 225 090,00 zł 
Dofinansowanie: 74 250,00 zł 

Celem	projektu	był	wzrost	dochodu	z	dzia-
łalności	 pozarolniczej.	W	 ramach	 projektu	
został	 kupiony	 ciągnik	 rolniczy	 oraz	 prasa	
rolująca.	Inwestycja	pozwoliła	na	poszerze-
nie	zakresu	świadczonych	usług,	usprawni-
ła	 pracę	 poprzez	 zautomatyzowanie	 prac	
wspomagających	 produkcję	 roślinną.	 Pro-
jekt	 jest	 przykładem	 realizacji	 idei	 zrów-
noważonego	rozwoju	wsi	programu	PROW	
2007-2013.	

Ciągnik 
i prasa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Wartość projektu: 199 726,00 zł
Dofinansowanie: 99 643,00 zł 

Dzięki	 realizacji	 projektu	
uzyskano	 dodatkowe	 źród-
ło	dochodu.	Zakup	maszyn	i	
urządzeń	 oraz	 utwardzenie	
placu	manewrowego	 umoż-
liwiło	 rozwinięcie	 działal-
ności	 pozarolniczej	 poprzez	
prowadzenie	usług	polegają-
cych	 na	 zagospodarowaniu	
terenów	 zieleni	 oraz	 sprzą-
taniu.	Usługi	są		świadczone	
na	terenie	gminy	Joniec	oraz	
gmin	z	nią	sąsiadujących.

Tereny 
zielone 

Gmina: Joniec
Beneficjent: Osoba fizyczna

Projekt

Zakup maszyn i urządzeń oraz utwardzenie placu manewrowego



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 138 858,00 zł 
Dofinansowanie: 49 700,00 zł 

Projekt	przyczynił	się	do	wzrostu	do-
chodu	 z	 działalności	 pozarolniczej	
poprzez	zakup	nowych	maszyn	rolni-
czych:	kosiarki	rotacyjnej,	zgrabiarki,	
opryskiwacza	i	przetrząsarki.	
Firma	 poszerzyła	 zakres	 świad-
czonych	 usług,	 a	 zakupiony	 sprzęt	
uatrakcyjnił	ofertę.

Kosiarka,
zgrabiarka, itp....



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zakup ciągnika rolniczego

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 270 600,00 zł 
Dofinansowanie: 100 000,00 zł 

Rozwinięcie	 działalności	 pozarolniczej	 dzięki	
zakupowi	maszyn	rolniczych	wpłynęło	na	roz-
wój	 aktywności	 gospodarczej	 beneficjenta.	
Projekt	 ma	 charakter	 	 innowacyjny,	 ponie-
waż	poprzez	zakup	ciągnika	rolniczego	w	celu	
współpracy	z	posiadaną	suszarnią	przewoźną	
nastąpiło	udoskonalenie	usługi	już	świadczo-
nej	 przez	 przedsiębiorstwo.	 Usługi	 	 wspo-
magające	produkcję	roślinną	są	świadczone	na	terenie	gminy	Dzierzążnia	oraz	gmin	z	nią	sąsiadujących.	
Przedsięwzięcie	wpłynęło	na	tworzenie	pozarolniczych	źródeł	dochodów	oraz	promocję	zatrudnienia	poza	
rolnictwem	na	obszarach	wiejskich.

Kolejny
ciągnik 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Zakup ciągnika rolniczego

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 140 000,00 zł 
Dofinansowanie: 56 910,50 zł 

Celem	projektu	było	zwiększenie	do-
chodów	 z	 działalności	 pozarolniczej	
poprzez	 zakup	 ciągnika	 rolniczego.	
Realizacja	projektu	wpłynęła	na	lep-
sze	 wyposażenie	 przedsiębiorstwa	
i	 umożliwiła	 świadczenie	 	 usług	 dla	
rolników	na	obszarze	dwóch	powia-
tów.

Wyposażenie 
przedsiębiorstwa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Zakup ciągnika rolniczego
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 181 000,00 zł 
Dofinansowanie: 73 577,00 zł 

Kolejny 
projekt 
na obszarze LGD

Celem	 projektu	 było	 zwięk-
szenie	 dochodów	 z	 działal-
ności	 pozarolniczej	 poprzez	
zakup	 ciągnika	 rolniczego.	
Realizacja	 projektu	 wpłynę-
ła	 na	 lepsze	 wyposażenie	
przedsiębiorstwa	i	umożliwi-
ła	świadczenie	usług	dla	rol-
ników	na	terenie	gminy	oraz	
na	obszarze	LGD	 -	przyjazne	
Mazowsze



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna

Wartość projektu: 551 040,00 zł 
Dofinansowanie: 100 000,00 zł

Zakup 
kombajnu
W	 ramach	 projektu	 został	 kupiony	 kombajn	
zbożowy,	 który	 pozwolił	 na	 uzyskanie	 dodat-
kowych	 źródeł	 dochodów	 oraz	 promocję	 za-
trudnienia	 poza	 rolnictwem	 na	 obszarach	
wiejskich.	Maszyna	wyposażona	jest	w	stół	do	
rzepaku	oraz	przystosowana	do	 zbioru	kuku-
rydzy.	Inwestycja	przyczyniła	się	do	wdrożenia	
nowych	 rozwiązań	 w	 usługach	 wspomagają-
cych	produkcję	roślinną.



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną    

Gmina: Raciąż    
Beneficjent: Osoba fizyczna  

Wartość projektu: 123 000,00 zł     
Dofinansowanie: 50 000,00 zł   

Zakres	 operacji	 obejmował	 zakup	 ma-
szyny	rolniczej	tj.	przystawki	do	kukury-
dzy	w	celu	świadczenia	usług	dla	ludno-
ści	wiejskiej.	Zakupiony	sprzęt	umożliwił	
działalność	 polegającą	 na	 usługowym	
cięciu	 kukurydzy	 na	 ziarno.	 Inwestycja	
wpłynęła	 na	 tworzenie	 pozarolniczych	
źródeł	 dochodów	 oraz	 promocję	 za-
trudnienia	 poza	 rolnictwem	 na	 obsza-
rach	wiejskich.

Przystawka 
do kukurydzy



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną

Gmina: Sochocin    
Beneficjent: Osoba fizyczna
   
Wartość projektu: 107 099,00 zł    
Dofinansowanie: 43 250,00 zł 

W	ramach	projektu	kupiono:	pług	za-
gonowy,	siewnik	zbożowy,	siewnik	do	
kukurydzy,	agregat	uprawowy,	brona	
talerzowa,	 kosiarka	 bębnowa.	 Zaku-
piony	sprzęt	umożliwił	wykonywanie	
usług	 dla	 rolników	 oraz	 pozyskanie	
dodatkowych	dochodów	z	działalno-
ści	pozarolniczej.	

Pług, 
siewnik itp...



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt 
Działalność usługowa związana 
z zagospodarowaniem terenów zieleni    

Gmina: Płońsk    
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu:  278 595,00 zł     
Dofinansowanie: 100 000,00 zł   

Wycinanie 
trawy

W	wyniku	realizacji	projektu	powstała	nowa	usługa	w	prowadzonej	działalności	
pozarolniczej,	w	ramach	którego	został	zakupiony	ciągnik	rolniczy	oraz	kosiarka	
bijakowa.	Firma	świadczy	usługi	związane	z	wycinaniem	trawy	wzdłuż	dróg	i	ro-
wów.	Inwestycja	wpłynęła	na	poszerzenie	zakresu	świadczonych	usług	oraz	pozy-
skanie	dodatkowych	dochodów.	



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Przygotowanie terenu pod 
budowę    

Gmina: Joniec    
Beneficjent: Osoba fizyczna  

Wartość projektu 199 691,35 zł     
Dofinansowanie 81 175,00 zł  

W	 ramach	 projektu	 kupiono:	 mini-
koparkę,	 przyczepo-lawetę,	 agregat	
tynkarski,	 zacieraczkę	 do	 tynków.	
Dzięki	temu	można	beneficjent	może	
wykonywać	usługi	budowlane.	Inwe-
stycja	 stworzyła	 dodatkową	 ofertę	
usług	 na	 terenach	 wiejskich	 usługi		
oraz	 przyczyniła	 się	 do	 pozyskania	
dodatkowych	źródeł	dochodów.

Teren pod 
budowę 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Przygotowanie terenu pod 
budowę
Gmina: Naruszewo    
Beneficjent: Osoba fizyczna  

Wartość projektu 227 591,00 zł     
Dofinansowanie 100 000,00 zł  

W	 ramach	 projektu	 kupiono	 koparko	
-	 ładowarkę,	 która	 jest	 jedną	 z	 najbar-
dziej	 uniwersalnych	 maszyn	 budowla-
nych.	Służy	m.in.	do:	przygotowania	te-
renu	pod	budowę,		budowy	chodników	
i	dróg	dla	rowerów,	prac	porządkowych,	
komunalnych	 czy	 wykonywania	 wyko-
pów	 melioracyjnych.	 Maszyna	 ta	 jest	
również	 wykorzystywana	 w	 gospodar-
stwach	 rolnych.	 Dzięki	 szerokiemu	 za-
kresowo	prac	daje	gwarancję	możliwo-
ści	rozwoju,	pozyskiwania	dodatkowych	
źródeł	dochodów.

Koparko - ładowarka



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną

Gmina: Załuski    
Beneficjent: Osoba fizyczna
 
Wartość projektu 123 000,00 zł    
Dofinansowanie 50 000,00 zł  

Dzięki	uruchomieniu	działalności	po-
zarolniczej	 kupiono:	 siewnik	 zbożo-
wy,	 opryskiwacz	 polowy,	 przyczepę,	
ładowacz	czołowy.	Inwestycja	umoż-
liwiła	uzyskanie	dodatkowych	źródeł	
dochodu.	

Siewnik,
opryskiwacz itp...



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Wynajem i dzierżawa 
maszyn i urządzeń rolniczych 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 120 664,88 zł 
Dofinansowanie: 49 050,50 zł 

Uruchomiono	 działalność	 pozarolni-
czą	polegającą	na	wynajmie	 i	 dzier-
żawie	maszyn	 i	urządzeń	 rolniczych.	
W	 ramach	 projektu	 zakupiono:	
pług	 obrotowy,	 zagonowy,	 głębosz,	
opryskiwacz	 zawieszany.	 Inwestycja	
umożliwiła	 uzyskanie	 dodatkowych	
źródeł	dochodu.	

Maszyny 
do wynajęcia



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Naprawa i konserwacja maszyn 
(mobilny warsztat – samochód, 
przyczepa).

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Rolnik 
Wartość projektu: 104 936,00 zł
Dofinansowanie: 32 988,00 zł

W	 ramach	 projektu	 zakupiono	 sa-
mochód	i	przyczepę,	które	stanowią	
mobilny	warsztat.	Wnioskodawca	w	
ramach	 działalności	 pozarolniczej,	
która	 umożliwia	 uzyskanie	 dodatko-
wych	źródeł	dochodu,	świadczy	usłu-
gi	naprawy	i	konserwacji	maszyn.

Mobilny 
warsztat



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa związana z za-
gospodarowaniem terenów zieleni 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Rolnik 

Wartość projektu: 96 851,43 zł
Dofinansowanie: 39 370,50 zł

Wnioskodawca,	 poprzez	
zakup	kosiarki,	piły,	kosy	 i	
traktorka,	rozszerzył	swoją	
działalność	 pozarolniczą,	
która	 umożliwiła	 uzyska-
nie	 dodatkowych	 źródeł	
dochodu.	Jego	działalność	
usługowa	 związana	 jest	 z	
zagospodarowaniem	tere-
nów	zieleni.

Działalność związana 
z zagospodarowanie terenów zieleni



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa wspomagają-
ca produkcję roślinną 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Rolnik

Wartość projektu: 84 473,94 zł
Dofinansowanie: 34 339,00 zł

Wnioskodawca	zakupił		kosiarkę	bija-
kową	oraz	opryskiwacz	zaczepiany	w	
celu	świadczenia	usług	wspomagają-
cych	produkcję	roślinna.		Działalność	
usługowa	wpłynęła	na	uzyskanie		do-
datkowych	źródeł	dochodu.	

Kosiarka
i opryskiwacz 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Działalność usługowa zwią-
zana z zagospodarowaniem 
terenów zieleni 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Małżonek rolnika 
Wartość projektu: 63 960,00 zł 
Dofinansowanie: 26 000,00 zł 

Projekt	 obejmował	 prowadzenie	
usług	dla	ludności		dotyczących	zago-
spodarowania	 terenów	 zieleni	 	 po-
przez	zakup	kosiarki	samojezdnej.	In-
westycja	była	odpowiedzią	na	realne	
potrzeby	mieszkańców.	 Dzięki	 temu	
prowadzona	jest	działalność	pozarol-
nicza	 umożliwiająca	 pozyskanie	 do-
datkowych	źródeł	dochodu.

Inwestycja w tereny 
zielone



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zwiększenie dochodu z gospodar-
stwa rolnego poprzez uruchomie-
nie działalności agroturystycznej

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Małżonek rolnika
Wartość projektu: 120 884,40 zł
Dofinansowanie: 48 953,50 zł 

W	 ramach	 projektu	 rolnik	 pobu-
dował	 altanę	 zakupił	 wyposażenie	
pokoi	 oraz	 serwis	 obiadowy.	 Dzięki	
pozyskanym	funduszom	unijnym	uru-
chomiono	działalność	agroturystycz-
ną.	 Świadczenie	 usług	 dla	 turystów	
wpłynęło	na	 zwiększenie	dochodów		
z	działalności.	Powstała	nowa	oferta	
turystyczna	dla	gości	odwiedzających	
gminę	Płońsk.

Serwis 
obiadowy



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Działalność fotograficzna 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 22 792,00 zł
Dofinansowanie: 9 241,00 zł

Wnioskodawca,	 poprzez	 zakup	 ka-
mery	 i	 zestawu	 komputerowego	
wraz	z	oprogramowaniem,	rozszerzył	
swoją	działalność	pozarolniczą,	która	
umożliwiła	 uzyskanie	 dodatkowych	
źródeł	 dochodu.	 Dzięki	 pozyskanym	
funduszom	 unijnym	 uruchomiono	
działalność	fotograficzną.

Pieniądze na działalność 
fotograficzną



dnowa i rozwoj wsiO



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont i przybudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem 

terenów rekreacyjno-sportowy w m. Słoszewo Kolonia 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 

Wartość projektu: 794 082,37 zł
Dofinansowanie: 411 353,00 zł 

W	 ramach	 realizacji	 projektu	 wyremon-
towano	 i	 przebudowano	 świetlicę	 wiej-
ską	oraz	zagospodarowano	tereny	wokół	
poprzez	 utworzenie	 ogólnodostępnego	
placu	zabaw.	Dzięki	temu	powstała	prze-
strzeń	 rekreacyjno-sportowa	 w	 małej	
miejscowości	 Słoszewo	 Kolonia,	 na	 po-
trzeby	 lokalnej	 społeczności,	 mieszkań-
ców	okolicznych	miejscowości	 oraz	 tury-
stów.	 Kontakty	między	 ludźmi	 i	 aktywny	
wypoczynek	 sprzyjają	 rozwojowi	 postaw	
obywatelskich.	Mieszkańcy	 chętniej	włą-
czają	 się	w	 rożne	 inicjatywy	 i	podejmują	
własne.

Rekreacja i sport w gminie Płońsk



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego poprzez remont kościoła 

parafialnego w Krajkowie 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka

Wartość projektu: 199 726,00 zł
Dofinansowanie: 99 643,00 zł

Inwestycja	 dotyczyła	 remontu	
zabytkowego	 kościoła	 parafial-
nego	p.w.	św.	Trójcy	w	Krajkowie,	
w	gminie	Raciąż.	Projekt	przyczy-
nił	 się	 do	 zachowania	 lokalnego	
dziedzictwa	 kulturowego.	 Źródła	
informują,	że	jest	to	budowla	go-
tycka,	murowana	z	cegły	w	ukła-
dzie	 mieszanym.	 W	 zakrystii	 za-
chowało	się	sklepienie	kolebkowe	
a	w	kaplicy	kolebkowo-krzyżowe.	
Troska	 o	 lokalne	 zabytki	wpływa	
na	 poprawę	 jakości	 życia	 na	 ob-
szarach	wiejskich.

Remont kościoła w Krajkowie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont chodnika na ulicach: Błonie, 
Młodzieżowa, Nadrzeczna, Sportowa 
w Raciążu 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Miasto Raciąż 

Wartość projektu: 330 421,81 zł
Dofinansowanie: 200 215,00 zł

W	 ramach	 projektu	 wyremon-
towano	 chodniki	 przy	 wybra-
nych	 ulicach	 w	 Raciążu.	 In-
westycja	 jest	 istotna	 z	 punktu	
widzenia	kształtowania	obszaru	
przestrzeni	 publicznej,	 	 ważnej	
z	punktu	widzenia	potrzeb	spo-
łeczności	 lokalnej.	 Poprawiła	
bezpieczeństwo,	 standard	 ży-
cia	i	wizerunek	miejscowości	co	
wpływa		na	wzrost	jakości	życia	
mieszkańców	i	atrakcyjności	tu-
rystycznej	obszaru.

Remont chodników w Raciążu



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont budynków remizy Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Latonicach 
i Karolinowie – wiejskich ośrodków 
kultury 
Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 169 696,92 zł
Dofinansowanie: 88 918,00 zł

W	ramach	 realizacji	projektu	wyremontowano	
budynki	 remizy	 w	 2	 miejscowościach	 tworząc	
wiejskie	ośrodki	kultury.	Inwestycja	ta	była	od-
powiedzią	na	potrzeby	mieszkańców,		by	wyko-
rzystać	te	budynki,		które	są	dostępne	i	stworzyć		
miejsca	 	 do	 spotkań	 oraz	warunki	 do	 różnych	
form	aktywności.	Dzięki	remontowi	wzbogaco-
no	 ofertę	 kulturalno	 rekreacyjną	 co	 wpłynęło	
na	poprawę	 jakości	życia	mieszkańców.	 	Na	co	
dzień	poza	naradami	strażaków	z	OSP	odbywa-
ją	się	tu	zajęcia	dla	dzieci	i	młodzieży,	zebrania	
wiejskie,	 spotkania	 seniorów	 	 a	 	 społeczność	
chętnie	włącza	się	w	organizowane	przez	świet-
lice	imprezy.

Remont remiz w Nowym Mieście



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont neogotyckiej dzwonnicy oraz 
elewacji wschodniej 
późnogotyckiego kościoła 
pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka 

Wartość projektu: 78 578,55 zł 
Dofinansowanie: 58 512,00 zł 

W	 ramach	 projektu	 wyremontowa-
no	 zabytkowy,	 gotycki	 kościół,	 któ-
ry	 	pochodzi	z	XIV	wieku.	Wykonano	
remont	neogotyckiej	dzwonnicy	oraz	
elewacji	 wschodniej	 świątyni.	 Inwe-
stycja	ta	zasługuje	na	szczególną	uwa-
gę	ze	względu	na	troskę	o		zachowanie	
znaczącego	dziedzictwa	kulturowego	
miejscowości,	 powiatu	 płońskiego 
i	Mazowsza.	Warto	wiedzieć,	że	wnę-
trze	 kościoła	 ożywiają	 3	 barokowe	
ołtarze	 z	 XVII	 i	 XVIII	 w.,	 chrzcielnica 
z	XVII	w.,	ambona	z	XVIII	w.	i	prezbite-
rium	o	sklepieniu	kolebkowym.	

Kościółk pw. św. Katarzyny w Dziektarzewie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Utwardzenie placu przy kościele 
pw. Św. Achacjusza w Skołatowie 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 

Wartość projektu: 285 486,31zł
Dofinansowanie: 175 503,00 zł

Inwestycja	 polegająca	 na	
utwardzeniu	placu	przy	kościele		 
w	 Skołatowie	 służy	 mieszkań-
com	 miejscowości	 poprzez	
zagospodarowanie	 obszaru	
przestrzeni	 publicznej,	 waż-
nej	 z	 punktu	widzenia	 potrzeb	
społeczności	 lokalnej.	 Realiza-
cja	projektu	wpłynęła		także	na	
poprawę	estetyki	miejscowości		
oraz		wzrost	atrakcyjności	tury-
stycznej	 i	 inwestycyjnej	 obsza-
rów	wiejskich.

Plac przed kościołem w Sokołowie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Odnowa miejscowości Nacpolsk 
i Żukowo poprzez budowę chodni-
ków 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo 

Wartość projektu: 365 071,08 zł
Dofinansowanie: 224 428,00 zł

W	 ramach	 projektu	 wyre-
montowano	chodniki	w	miej-
scowościach	 Nacpolsk	 i	 Żu-
kowo.	 	 Inwestycja	 wpłynęła	
na	 poprawę	 bezpieczeństwa	
i	 warunków	 życia	 mieszkań-
ców	 małych	 miejscowości.	
Dzięki	realizacji	projektu	pod-
niósł	 się	 standard	 życia	 spo-
łeczności	 	 lokalnej	 i	 estetyka	
miejscowości.

Nowe oblicze Nacpolska i Żukowa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt

Przebudowa i wyposażenie terenu 
nad Zalewem Nowomiejskim 

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 

Wartość projektu: 215 761,97 zł
Dofinansowanie: 131 353,30 zł

Realizacja	projektu	przyczyniła	 się	do	 stworzenia	 ko-
rzystnych	 warunków	 do	 aktywnego	 wypoczynku	
mieszkańcom	 gminy	 Nowe	Miasto	 oraz	 przybywają-
cym	 gościom	 i	 turystom.	 Dostępność	 wymiarowych	
boisk	do	gier	zespołowych,	nowe	stoliki	 i	 ławki,	przy	
których	 można	 biesiadować	 na	 powietrzu	 oraz	 do-
datkowe	nasadzenia	roślin	stworzyły	właściwy	klimat	
sprzyjający	pobytowi.	Przebudowa	 i	wyposażenie	 te-
renu	nad	Zalewem	Nowomiejskim	wpłynęło	na	popra-
wę	 atrakcyjności	 miejscowości	 i	 jakości	 życia	 miesz-
kańców	 wsi	 Nowe	 Miasto	 oraz	 gminy.	 Do	 realizacji	
zadania	wykorzystano	 lokalny	potencjał	przyrodniczo	
-kulturowy	 oraz	 aktywność	mieszkańców.	 Zalew	No-
womiejski	powstał	z	inicjatywy	samych	mieszkańców.

Inwestycje nad zalewem w Nowym Mieście



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Odnowa miejscowości Krajkowo 
i Jeżewo Wesel, poprzez remont 
remiz i budowę boiska sportowego 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż 

Wartość projektu: 302 170,44 zł
Dofinansowanie: 174 007,05 zł 

W	 ramach	 projektu	 wyremonto-
wano	 remizy	w	Krajkowie	 i	miej-
scowości	Jeżewo	Wesel		oraz	wy-
budowano	 boisko	 sportowe	 w	
Krajkowo.	Dzięki	 temu	w	małych	
wioskach	 stworzono	 mieszkań-
com	 atrakcyjne	miejsca	 do	 spot-
kań	 i	aktywnego	spędzania	czasu	
wolnego.	 Inwestycja	 poprawiła	
też	standard	życia	i	wizerunek	wsi.	
Aktywny	 wypoczynek	 sprzyja	
wzrostowi	 udziału	 mieszkańców	
w	życiu	publicznym.

Wyremontowane remizy w gminie Raciąż



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont nawierzchni placu przy Urzędzie Gminy 

w Dzierzążni 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 

Wartość projektu: 59 159,66 zł
Dofinansowanie: 36 526,00 zł 

Inwestycja	 podniosła	
walory	użytkowo	–	tech-
niczne	 oraz	 estetyczne	
wokół	 obiektu	 Urzędu	
Gminy	 pod	 względem	
funkcjonalności,	 este-
tyki,	 trwałości.	 Wyre-
montowany	 plac	 przy	
Urzędzie	 Gminy	 w	 Dzie-
rzążni	stworzył	estetyczne	 
i	 bezpieczne	 centrum	
wsi.	 Urząd	 Gminy	 to	
ważne	miejsce	 dla	 funk-
cjonowania	 całej	 Gminy.	
Plac	 posiada	 połączenie	
z	 drogą	 krajową	 nr	 10	 
Warszawa	-	Bydgoszcz.
Wyremontowany	i	odpo-
wiednio	zagospodarowa-
ny	 plac	 zwiększył	 atrak-
cyjność	miejscowości,	co	
wpłynęło	na	zwiększenie	
liczby	 osób	 korzystają-
cych	z		tego	miejsca.	

Nowe oblicze placu w Dzierzążni 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont, modernizacja i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej  w Kołozębiu 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gmina Sochocin 

Wartość projektu: 257 794,27 zł
Dofinansowanie: 155 218,00 zł 

W	ramach	realizacji	projektu	wyremontowa-
no,	zmodernizowano	i	wyposażono	świetlicę	
wiejską	w	Kołozębiu.	Dzięki	temu	stworzono	
miejsce	 do	 spotkań	 dla	 mieszkańców	 oraz	
warunki	do	aktywności.	Poprawiono	też	ofer-
tę	 kulturalno-rekreacyjną	 odpowiednio	 do	
możliwości	i	potrzeb	lokalnej	społeczności,	co	
wpłynęło	na	poprawę	jakości	życia	mieszkań-
ców.	Odbywają	się	tu	zajęcia	dla	dzieci	i	mło-
dzieży,	 zebrania	 wiejskie,	 organizowane	 są	
imprezy.	Dzięki	temu	społeczność	lokalna	sta-
je	 się	bardziej	aktywna	 i	 chętniej	włącza	 się	 
w	 organizowane	 przez	 gminę	 przedsięwzię-
cia.	

Remont świetlicy w Kołozębiu



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zagospodarowanie terenu sportowo-
-rekreacyjnego w miejscowości 
Sochocin 

Gmina: Sochocin
Beneficjent: Gmina Sochocin 

Wartość projektu: 140 091,07 zł
Dofinansowanie: 80 658,00 zł 

W	 ramach	 realizacji	 projektu	 zagospodaro-
wano	 teren	 sportowo	 rekreacyjny	 poprzez	
zakup	 i	 zamontowanie	 wyposażenia.	 Dzięki	
temu	powstała	atrakcyjna	przestrzeń	do	spę-
dzania	 czasu	 wolnego	 na	 potrzeby	 lokalnej	
społeczności,	mieszkańców	okolicznych	miej-
scowości	oraz	turystów.	Wszystko	zaczyna	się	
od	 styczności,	 aktywny	 wypoczynek	 sprzyja	
kontaktom	między	 ludźmi	 a	 tym	 samym	 in-
tegracji	 mieszkańców	 gminy.	 Odpowiednio	
zagospodarowany	 teren	 zachęca	 właścicieli	
domków	letniskowych	do	korzystania	z	oferty	
rekreacyjnej.

Plac zabaw w Sochocinie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Budowa oświetlenia ulicznego 
w Baboszewie przy ulicach: 
J.A.Brodeckich, Polnej i Brzeskiej 
oraz w Brześciu 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo
 
Wartość projektu: 179 179,57 zł
Dofinansowanie: 97 000,00 zł 

W	 ramach	 projektu	 wy-
budowano	 oświetlenie	
przy	 ulicach	 w	 Baboszewie 
i	Brześciu,	ważnych	z	punktu	
widzenia	 kształtowania	 ob-
szaru	 przestrzeni	 publicznej.	
Inwestycja	poprawiła	bezpie-
czeństwo	mieszkańców	 oraz	
standard	 życia	 i	 wizerunek	
miejscowości	 co	 wpływa	 na	
wzrost	 atrakcyjności	 tury-
stycznej	 i	 inwestycyjnej	 ob-
szarów	wiejskich.

Oświetlenie na ulicach Baboszewa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Budowa i remont chodników oraz wymiana lamp oświetlenia ulicznego 

w Baboszewie 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo 

Wartość projektu: 678 808,63 zł
Dofinansowanie: 403 000,00 zł

W	 ramach	 projektu	 wybudowano	 
i	wyremontowano	chodniki	oraz	wy-
mieniono	 lampy	 oświetlenia	 ulicz-
nego	 w	 Baboszewie.	 Inwestycja	 jest	
istotna	 z	 punktu	 widzenia	 kształto-
wania	obszaru	przestrzeni	publicznej,		
ważnej	 z	 punktu	 widzenia	 potrzeb	
społeczności	lokalnej.	Poprawiła	bez-
pieczeństwo,	 standard	 życia	 i	 wize-
runek	 miejscowości	 co	 wpływa	 	 na	
wzrost	 jakości	 życia	 mieszkańców,	
atrakcyjności	 turystycznej	 i	 inwesty-
cyjnej	obszarów	wiejskich.

Oświetlenie na ulicach Baboszewa



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Wykonanie obiektu sportowo
-rekreacyjnego „Pod przyjaznym 
skrzatem” 

Gmina: Joniec
Beneficjent: Gmina Joniec 
Wartość projektu: 45 324,30 zł
Dofinansowanie: 29 928,00 zł

W	 ramach	 realizacji	 projektu	 wyko-
nano	 obiekt	 sportowo-rekreacyjny	
w	 Jońcu.	 Dzięki	 temu	 stworzono	
przestrzeń	 rekreacyjno	 sportowa		 
w	 gminie,	 na	 potrzeby	 lokalnej	 spo-
łeczności,	 mieszkańców	 okolicznych	
miejscowości	 oraz	 turystów.	 Gmina	
Joniec	 jest	 atrakcyjna	 turystycznie	 
i	 tego	 typu	 inwestycje	 poprawiają	
standard	 życia,	 przyczyniają	 się	 do	
wzrostu	 atrakcyjności	 turystycznej	 
i	 inwestycyjnej	 obszarów	 wiejskich.	
Nowoczesna	 infrastruktura	 jest	 naj-
lepszą	promocją	aktywnego	trybu	ży-
cia.

Sport i rekreacja w Jońcu



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont nawierzchni placu przy 
Ośrodku Zdrowia w Dzierzążni 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 

Wartość projektu: 80 050,87 zł
Dofinansowanie: 52 065,00 zł

Realizacja	 projektu	 pod-
niosła	 walory	 użytkowo	
–	 techniczne	 oraz	 este-
tyczne	 wokół	 Ośrodka	
Zdrowia	 w	 Dzierzążnia	
pod	 względem	 funkcjo-
nalności,	 estetyki,	 trwa-
łości.	 Wyremontowany	
i	 odpowiednio	 zagospo-
darowany	 plac	 zwiększył	
atrakcyjność	 miejscowo-
ści,	co	wpłynęło	na	zwięk-
szenie	 liczby	 osób	 korzy-
stających	z		tego	miejsca.

Remont placu przed Ośrodkiem Zdrowia



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont i wyposażenie świetlic 
wiejskich w miejscowości Dzierząż-
nia, Kadłubowo i Wierzbica Pańska 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Gmina Dzierzążnia 
Wartość projektu: 78 319,65 zł
Dofinansowanie: 44 766,68 zł

Inwestycja	 zrealizowana	 przez	
Urząd	 Gminy	 Dzierzążnia		
była	 odpowiedzią	 na	 potrze-
by	 mieszkańców	 Dzierzążni,	
Kadłubowa	 i	 Wierzbicy	 Pań-
skiej.	 Dzięki	 wyremontowa-
niu	 i	 wyposażeniu	 obiektów	 
w	niezbędny	sprzęt	stworzono	
odpowiednie	warunki	do	spot-
kań	 lokalnej	 społeczności,	 ze-
brań	 sołeckich	 czy	 strażackich,	
organizacji	 imprez	 okolicznoś-
ciowych	oraz	 	 spędzania	czasu	
wolnego.	

Remont świetlic w gm. Dzierzążnia 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Odnowienie elewacji zewnętrznej 
i dachu zabytkowego kościoła 
pw. Św. Zygmunta wraz z dzwonnicą 
w miejscowości Żukowo 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka 
Wartość projektu: 197 269,00 zł
Dofinansowanie: 115 557,00 zł

Dzięki	 pozyskanym	 funduszom	
unijnym	Parafia	dokonała	reno-
wacji	zabytkowego	kościoła	pw.	
Św.	 Zygmunta	w	miejscowości	
Żukowo.	To	jeden	z	najciekaw-
szych	 zabytków	 architektury	
drewnianej	 w	 powiecie	 płoń-
skim,	 duma	mieszkańców	wsi.	
Inwestycja	 obejmowała	 odno-
wienie	 elewacji	 zewnętrznej	 
i	dachu	obiektu	wraz	z	dzwon-
nicą.	

Remont zabytkowego kościoła 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Utwardzenie placu na cmentarzu 
w Pluskocinie przy Parafii Rzymsko
-katolickiej w Skołatowie 

Gmina: Dzierzążnia
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka  
Wartość projektu: 104 879,50 zł
Dofinansowanie: 82 919,60 zł

Utwardzenie	 placu	 na	 cmentarzu	 
w	Pluskocinie	przy	Parafii	Rzymsko-Ka-
tolickiej	w	Skołatowie	wraz	z	zagospo-
darowaniem	 terenu	 wokół	 cmentarza	
przyczyniło	się	do	poprawienia	wyglą-
du	estetycznego,	bezpieczeństwa	oraz	
wzrostu	 atrakcyjności	 wsi.	 Zadanie	
polegało	 na	 wykonaniu	 nawierzchni	 
z	kostki	brukowej.	W	ramach	zagospo-
darowania	 terenu	wokół	 placu,	wpro-
wadzono	elementy	małej	architektury	
–	ustawiono	ławki	parkowe		oraz	usta-
wiono	kosze	na	śmieci.	

Cmentarz w Skołatwie



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zagospodarowanie terenów rekreacyj-
no-sportowych w miejscowości Skarżyn 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 

Wartość projektu: 144 920,00 zł
Dofinansowanie: 94 296,00 zł 

W	 ramach	 realizacji	 projektu	
Urząd	Gminy	Płońsk	zagospodaro-
wał	 tereny	 rekreacyjno-sportowe	
w	miejscowości	Skarżyn.	
Inwestycja	ta	była	odpowiedzią	na	
potrzeby	mieszkańców	 dotyczące	
poprawy	warunków	zagospodaro-
wania	czasu	wolnego.	Dzięki	temu	
poprawiono	standard	życia	w	ma-
łej	wsi,	dzieci,	 stworzono	miejsce	
gdzie	młodzież	i	dorośli	mogą	roz-
wijać	swoje	zainteresowania.

Rekreacja w Skarżynie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zagospodarowanie terenu przy 
świetlicy wiejskiej w miejscowości 
Strachowo poprzez budowę altany 
i boiska piłki siatkowej 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 
Wartość projektu: 164 926,25 zł 
Dofinansowanie: 107 313,00 zł 

W	ramach	realizacji	projektu	Urząd	Gminy	Płońsk	zagospoda-
rował	teren	przy	świetlicy	wiejskiej	w	miejscowości	Stracho-
wo	poprzez	budowę	altany	i	boiska	do	piłki	siatkowej.	Inwe-
stycja	wpłynęła		na	poprawę	oferty	spędzania	wolnego	czasu	
dla	mieszkańców	naszego	powiatu.	Realizacja	zadania	przy-
czyniła	się	także	do	zaspokojenia	potrzeb	społecznych	i	kul-
turalnych	mieszkańców	gminy	Płońsk,	gdyż	świetlice	wiejskie	
od	dawna	były	 	miejscem	 integracji	 	mieszkańców,	wymia-
ny	doświadczeń	oraz	wspólnej	zabawy.	W	ramach	promocji	
marki	„Mazowiecka	Dusza	Skrzata”	zaplanowano	organizację	
różnorodnych	konkursów	i	zabaw	z	udziałem	„Skrzata	Chole-
wiaka”	a	wszystko	po	to	by	promować	nasz	teren,	jako	przy-
jazną	krainę	dla	mieszkańców	i	turystów	przebywających	na	
terenie	powiatu	płońskiego.

Inwestycja w Strachowie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Zagospodarowanie terenu przy świetlicy 
wiejskiej w miejscowości Ćwiklin 
poprzez budowę placu zabaw 
i ogrodzenie terenu 

Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 
Wartość projektu: 164 134,13 zł
Dofinansowanie: 110 036,00 zł

W	 ramach	 realizacji	 projektu	 wybudowano	 plac	
zabaw	 dla	 dzieci	 oraz	 ogrodzono	 teren	 świetlicy	
wiejskiej	w	Ćwiklinie.	Operacja	przyczyniła	się	do	
poprawy	 jakości	życia	na	wsi	poprzez	stworzenie	
warunków	 do	 zaspokojenia	 potrzeb	 społecznych	
i	 kulturalnych	 mieszkańców	 gminy	 Płońsk,	 gdyż	
świetlice	 wiejskie	 od	 dawna	 przyciągały	 miesz-
kańców	w	 celu	 integracji,	wymiany	doświadczeń	
oraz	wspólnej	zabawy.		Plac	zabaw	przy	świetlicy	
uatrakcyjnił	ofertę	rekreacyjną	dla	dzieci,	dla	któ-
rych	organizowane	są	 	 różnego	rodzaju	konkursy	
czy	 zabawy.	Ogrodzenie	 terenu	wpłynęło	 na	 po-
prawę	bezpieczeństwa	 dzieci	 przebywających	 na	
tym	terenie.

Świetlica w Ćwiklinie 
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Projekt

Remont świetlicy wiejskiej 
w miejscowości Ćwiklin 
Gmina: Płońsk
Beneficjent: Gmina Płońsk 

Wartość projektu: 197 893,18 zł 
Dofinansowanie: 128 354,00 zł 

W	 ramach	 projektu	 Urząd	 Gminy	
Płońsk	 wyremontował	 	 i	 	 wypo-
sażył	 	 istniejącą	 świetlicę	 wiejską	 
w	 niezbędny	 sprzęt.	 Wpłynęło	 to	
na	 poprawienie	 	 standardu	 świet-
licy,	 odpowiednio	 wyposażony	
obiekt	 	 pełni	 funkcje	 kulturalne	 
i	 społeczne.	Odbywają	się	 tu	spot-
kania	 mieszkańców,	 imprezy	 oko-
licznościowe,	 realizowane	 są	 lo-
kalne	 	 inicjatywy.	 Świetlica	 służy	
nie	tylko	lokalnej	 	społeczności	ale	
także	jest	otwarta	dla	mieszkańców		
powiatu	i	turystów.	

Remont świetlicy w gm. Płońsk
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Projekt
Remont i modernizacja Miejskiego  
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia 
Ryszarda Kaczorowskiego  
w Raciążu. Stworzenie siedziby 
Raciąskich Skrzatów Szuwarków. 
Gmina: Raciąz
Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury, Sportu 
i Rekreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w 
Raciążu
Wartość projektu: 116 655,75 zł
Dofinansowanie:   53 269,00 zł

W	ramach	realizacji	projektu			MCKSiR	w	Raciążu	wykonał	remont	instalacji	c.o	w	budynku	będącym	sie-
dziba	instytucji	kultury.		Dotychczasowy	stan	techniczny	budynku	uniemożliwiał	wykorzystanie	obiektu	na	
potrzeby	społeczności.	Dzięki	realizacji	projektu	stworzono	odpowiednie	warunki	do	spotkań		dla	dzieci	i	
wszystkich	innych	grup	społecznych,	w	tym	także	osób	niepełnosprawnych	Realizacja	projektu	przyczyniła	
się	do	podniesienia	jakości	świadczonych	usług.		Wpłynęła	na	organizacje	większej	ilości	spotkań,	happe-
ningów,	integrację	lokalnej	społeczności.	Powstało	miejsce,	które	promuje	naszą	regionalną	markę,	jaką	
są	Raciąskie	Skrzaty	Szuwarki.

Nowa instalacja c.o. 
w MCKSiR 
w Raciążu
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Projekt
Remont i modernizacja Miejskiego 
Centrum Kultury Sportu i Rekreacji imienia 
Ryszarda Kaczorowskiego 
w Raciążu. Stworzenie siedziby 
Raciąskich Skrzatów Szuwarków. 
Gmina: Raciąz
Beneficjent: Miejskie Centrum Kultury, Sportu i Re-
kreacji imienia Ryszarda Kaczorowskiego w Raciążu 
Wartość projektu: 488 097,37 zł 
Dofinansowanie: 245 516,00 zł

W	ramach	realizacji	projektu	MCKSiR		w	Raciążu	zrealizowało	inwestycję	obejmująca	remont	wnętrza	bu-
dynku,	poszycia	dachu,	wymianę	instalacji	elektrycznej	i	wodno	kanalizacyjnej.	Dzięki	temu	stworzono	od-
powiednie	warunki	do	spotkań	i	zajęć	dla	dzieci	i	innych	osób	zainteresowanych	korzystaniem	z	oferty	kul-
turalnej	i	sportowej	placówki.	Realizacja	projektu	przyczyniła	się	do	podniesienia	standardu		świadczonych	
usług,	co	z	kolei	przełożyło	się	na	większą	liczbę	osób	zainteresowanych	ofertą.	Powstało	miejsce,	które	z	
założenia	ma	„tętnić	życiem”,	które	promuje	naszą	regionalną	markę,	jaką	są	Raciąskie	Skrzaty	Szuwarki.

Remont
MCKSiR 
w Raciążu
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Projekt
Adaptacja i przebudowa budynku 
Remizy Strażackiej na Wiejski Ośrodek 
Kultury 

Gmina: Nowe Miasto
Beneficjent: Gmina Nowe Miasto 
Wartość projektu: 643 710,79 zł
Dofinansowanie: 239 100,00 zł

W	ramach	realizacji	projektu	wyremontowano	budynek	remizy	strażackiej	utworzono	wiejski	ośro-
dek	kultury.	Inwestycja	ta	była	odpowiedzią	na	potrzeby	mieszkańców,		by	wykorzystać	te	budyn-
ki,		które	są	dostępne	i	stworzyć		miejsca		do	spotkań	oraz	warunki	do	różnych	form	aktywności.	
Dzięki	remontowi	wzbogacono	ofertę	kulturalno	rekreacyjną	co	wpłynęło	na	poprawę	jakości	życia	
mieszkańców.		Na	co	dzień	poza	naradami	strażaków	z	OSP	odbywają	się	tu	zajęcia	dla	dzieci	i	mło-
dzieży,	zebrania	wiejskie,	spotkania	seniorów		a		społeczność	chętnie	włącza	się	w	organizowane	
przez	świetlicę	imprezy.	

WOK
w Nowym 
Mieście
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Projekt
Wzmocnienie potencjału miejscowości 
Nacpolsk poprzez budowę boiska do 
piłki siatkowej 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo 

Wartość projektu: 126 173,00 zł
Dofinansowanie: 82 063,00 zł

W	ramach	projektu	wybudowano		boisko	do	piłki	siatkowej		w	miejscowości	Nacpolsk.		Inwestycja	
wpłynęła	na	poprawę	aktywności	 fizycznej	mieszkańców	miejscowości.	Przede	wszystkim	stwo-
rzono	młodzieży	i	dzieciom	ale	także	dorosłym	warunki	do	spędzania	czasu	wolnego.	Dzięki	reali-
zacji	projektu	podniósł	się	standard	życia	społeczności		lokalnej	i	estetyka	miejscowości.

Nowe
boisko
w Nacpolsku
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Projekt
Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez rewitalizację 
ul. Wspólnej w miejscowości Nacpolsk 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo 

Wartość projektu: 387 685,58 zł
Dofinansowanie: 150 961,00 zł

W	ramach	projektu	Urząd	Gminy	Naruszewo	zrealizował	inwestycję	polegającą	na	rewitalizacji	uli-
cy	Wspólnej	w	Nacpolsku.	Jej	zakres	obejmował	budowę	chodników,	parkingów	oraz	przebudowę	
nawierzchni	jezdni	niezbędnej	do	prawidłowego	funkcjonowania	parkingu.	Wpłynęło	to		poprawę	
jakości	zamieszkania	i	poziomu	życia,	a	także	przyczyniło	się	do	wzrostu	poziomu	bezpieczeństwa	
mieszkańców	 Nacpolska.	 Jednocześnie	 stworzono	 miejsce	 do	 rozwoju	 różnych	 form	 rekreacji,	
m.in.	rodzinnych	spacerów	czy	cieszącego	się	coraz	większą	popularnością	nordic	walking.	Zrewi-
talizowana	infrastruktura	zwiększyła	atrakcyjność	okolicy,	stworzyła	warunki	do	pozyskania	więk-
szej	liczby	turystów,	ożywiła	lokalną	bazę	agroturystyczną.	

Remont ulicy 
w Nacpolsku
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Projekt
Budowa ogólnodostępnych placów 
zabaw w miejscowościach Krysk 
i Nacpolsk oraz modernizacja boiska 
sportowego w Radzyminku 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Gmina Naruszewo 
Wartość projektu: 250 963,66 zł
Dofinansowanie: 154 957,00 zł

W	ramach	projektu	wybudowano	ogólnodostępne	place	zabaw	w	Krysku	i	Nacpolsku	oraz	zmo-
dernizowano	boisko	sportowe	w	Radzyminku	co	przyczyniło	się	do	podniesienia	standardu	życia	
mieszkańców	i	zaspokojenia	potrzeb	społecznych.	 	Stworzono	dogodne,	bezpieczne	miejsce	za-
baw	i	spędzania	wolnego	czasu	dla	dzieci	i	młodzieży.		Inwestycja	przyczyniła	się	do	wzrostu	aktyw-
ności	mieszkańców	tych	wsi,	poziomu	zadowolenia	społeczności	oraz	atrakcyjności	 turystycznej	
miejscowości.

Boisko 
w Radzyminku
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Projekt
Kompleksowy remont dachu kościoła 
p.w. Św. Jakuba w Uniecku wraz 
zagospodarowaniem przyległego terenu 

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka

Wartość projektu: 299 109,72 zł
Dofinansowanie: 219 686,00 zł

Realizacja	projektu	wpłynęła		na	poprawę	estetyki	miejscowości		oraz		wzrost	atrakcyjności	tury-
stycznej	i	inwestycyjnej	obszarów	wiejskich.	W	ramach	projektu	przeprowadzono	remont	stropu	
i		dachu,	wymieniono	jego	pokrycie,	wykonano	szereg	obróbek	blacharskich,	zamontowano	nowe	
rynny	oraz	wymieniono	instalację	elektryczną.

Remont
dachu kościoła 
w Uniecku
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Projekt
Odnowa wsi poprzez utwardzenie placu 
i zagospodarowanie terenu przy kościele 
parafialnym w Radzyminie 

Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Parafia Rzymsko-Katolicka

Wartość projektu: 106 173,60 zł
Dofinansowanie: 84 938,00 zł

Inwestycja	polegająca	na	utwardzeniu	placu	przy	kościele		w	Radzyminie	służy	mieszkańcom	miej-
scowości	poprzez	zagospodarowanie	obszaru	przestrzeni	publicznej,	ważnej	z	punktu	widzenia	po-
trzeb	społeczności	lokalnej.	Realizacja	projektu	wpłynęła		także	na	poprawę	estetyki	miejscowości		
oraz	 	wzrost	atrakcyjności	 turystycznej	 i	 inwestycyjnej	obszarów	wiejskich.	 	W	ramach	projektu	
przeprowadzono	roboty	budowlane	przygotowawcze	i	rozbiórkowe,	utwardzono	plac	oraz		zaku-
piono	ławkę	parkową,	kosz	na	śmieci	i	gablotę	ogłoszeniową.

Remonty 
przed kościołem 
w Radzyminie 



Lokalna Grupa Działania - Przyjazne Mazowsze

Projekt
Remont i wyposażenie świetlic 
wiejskich w Cywinach Wojskich 
i Dziektarzewie 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo 

Wartość projektu: 353 777,95 zł
Dofinansowanie: 183 529,00 zł

W	ramach	 realizacji	 projek-
tu	 wyremontowano	 świet-
licę	 wiejską	 w	 Cywinach	
Wojskich	 i	 Dziektarzewie.	
Realizacja	projektu	przyczy-
niła	 się	 do	poprawy	 jakości	
życia	na	wsi	poprzez	stworzenie	warunków	do	zaspokojenia	potrzeb	społecznych	 i	kulturalnych	
mieszkańców	 gminy	 Baboszewo,	 gdyż	 świetlice	wiejskie	 od	 dawna	 przyciągały	mieszkańców	w	
celu	integracji,	wymiany	doświadczeń	oraz	wspólnej	zabawy.		Mieszkańcy	chętniej	włączają	się	w	
rożne	inicjatywy	i	podejmują	własne.	

Remont świetlicy
w gminie Baboszewo
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Projekt
Przebudowa i wyposażenie 
świetlicy wiejskiej 
w Goszczycach Średnich 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Gmina Baboszewo 

Wartość projektu: 358 044,53 zł
Dofinansowanie: 232 874,00 zł

W	 ramach	 realizacji	 projektu	 wyremontowano,	 zmo-
dernizowano	 i	wyposażono	 świetlicę	wiejską	w	Gosz-
czycach	 Średnich.	 Odbywają	 się	 tu	 zajęcia	 dla	 dzieci 
i	młodzieży	oraz	zebrania	wiejskie.	Społeczność	lokalna	
staje	się	bardziej	aktywna	i	chętniej	włącza	się	w	orga-
nizowane	przez	gminę	przedsięwzięcia.

Świetlica 
w Goszczycach Średnich
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Projekt
Modernizacja wraz z budową kotłow-
ni gazowej budynku z siedzibą punk-
tu informacji turystycznej i pracowni 
komputerowej w Załuskach oraz budo-
wa placów zabaw w miejscowościach 
Szczytno, Kamienica i Stróżewo 

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 403 486,45 zł
Dofinansowanie: 210 900,00 zł

Inwestycje 
w Załuskach
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Projekt
Modernizacja istniejącego boiska 
wraz z utworzeniem kompleksu 
sportowo – rekreacyjnego 
w miejscowości Nowe Wrońska

Gmina: Załuski
Beneficjent: Gmina Załuski

Wartość projektu: 266 096,97 zł
Dofinansowanie: 173 071,00 zł

Baza sportowa 
w gminie Załuski
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Projekt
Budowa parkingu dla samochodów 
osobowych wraz z jego oświetle-
niem i utwardzeniem placów przy 
kościele św. Katarzyny w Dziekta-
rzewie

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Parafia Rzymsko - Katolicka
Wartość projektu: 62 229,93 zł
Dofinansowanie: 49 091,00 zł

Parking w Dziektarzewie

W	 ramach	 inwestycji	 utwardzono	 plac	 przy	
kościele	św.	Katarzyny	w	Dziektarzewie,	któ-
ry	służy	mieszkańcom	miejscowości	poprzez	
zagospodarowanie	obszaru	przestrzeni	pub-
licznej,	 ważnej	 z	 punktu	 widzenia	 potrzeb	
społeczności	lokalnej.	
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Projekt

Remont budynku 
remizy OSP 
w Szapsku
Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż

Wartość projektu: 49 689,35 zł
Dofinansowanie: 32 318,00 zł

Remiza OSP w Szapsku 
W	 ramach	 projektu	 wyremon-
towano	 budynek	 remizy	 OSP	 
w	Szapsku.	Inwestycja	poprawiła	
standard	 życia	 i	 wizerunek	 wsi.	
Aktywny	 wypoczynek	 sprzyja	
wzrostowi	 udziału	 mieszkańców	
w	życiu	publicznym.
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Projekt

Budowa oświetlenia ulicznego, 
lampami solarnymi LED, 
w miejscowości Ciesiersk

Gmina: Raciąż
Beneficjent: Gmina Raciąż

Wartość projektu: 153 750,00 zł
Dofinansowanie: 93 599,00 zł

Oświetlenie uliczne 
w Ciesiersku
Inwestycja	polegała	na	budowie	oświetlenia	ulicznego	
lampami	 solarnymi	 LED	w	miejscowości	Ciesiersk.	 In-
westycja	 jest	 istotna	z	punktu	widzenia	kształtowania	
obszaru	przestrzeni	publicznej,		ważnej	z	punktu	widze-
nia	 potrzeb	 społeczności	 lokalnej.	 Poprawiła	 bezpie-
czeństwo,	standard	życia	i	wizerunek	miejscowości	co	
wpływa		na	wzrost	jakości	życia	mieszkańców,	atrakcyj-
ności	turystycznej	i	inwestycyjnej	obszarów	wiejskich.



worzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstwT
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Przykładem	 dobrych	 praktyk	 w	 aspekcie	 rozwoju	
przedsiębiorczości	 na	 terenie	 LGD	 jest	 utworzona	
firma	 PROFES	 świadcząca	 usługi	 w	 zakresie	 insta-
lacji	 klimatyzacji	 oraz	 serwisu	
urządzeń	klimatyzacyjnych.	
W	 ramach	 projektu	 został	 za-
kupiony	 samochód	 oraz	 jego	
wyposażenie	w	specjalistyczny	
sprzęt	 do	 świadczenia	 usług	
klimatyzacyjnych.	 Dzięki	 po-
wstałej	 firmie	 zostało	 utwo-
rzone	 jedno	 miejsce	 pracy	
tzw.	samozatrudnienie.

Projekt
Powstanie nowej konkurencyjnej firmy 
dającej możliwość samozatrudnienia oraz 
realizacja inwestycji polegającej na zakupie 
specjalistycznego i innowacyjnego sprzętu. 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 
Wartość projektu: 96 690,00 zł
Dofinansowanie: 39 305,00 zł

Dofinansowanie dla firmy PROFES
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W	ramach	projektu	został	zakupiony	
ciągnik	 rolniczy	 oraz	 ładowacz	 czo-
łowy,	 który	 może	 być	 przeznaczony	
między	innymi	do	załadunku	i	rozła-
dunku	płodów	rolnych,	obornika,	ki-
szonki	materiałów	sypkich,	palet	oraz	
prac	 transportowych.	 Dzięki	 temu	
poszerzono	 zakres	 świadczonych	
usług	 dla	 rolników	 odpowiednio	 do	
potrzeb	 oraz	 pozyskano	 dodatkowe		
źródło	dochodu.

Projekt

Zakup ciągnika i ładowacza 
Gmina: Naruszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 175 500,00 zł
Dofinansowanie: 87 750,00 zł 

Poszerzony zakres świadczeń
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W	ramach	projektu	została	utworzona	automatycz-
na	myjnia	 samochodowa.	 Bezdotykowy	 punkt	 ob-
sługi	na	terenie	gminy	daje	możliwość	mieszkańcom	
i	przejezdnym,		wyczyszczenia	auta	kompaktowego	
do	stanu	zadowalającego	w	około	5-6	minut.	Dzię-
ki	powstałej	firmie	zostały	utworzone	dwa	miejsca	
pracy.

Projekt

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w oparciu 
o uruchomienie automatycznej myjni samocho-
dowej poprzez zakup urządzeń i przygotowanie 
terenu do świadczenia działalności gospodarczej. 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 
Wartość projektu: 454 530,00 zł
Dofinansowanie: 200 000,00 zł

Myjnia samochodowa
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Projekt

Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn 
i urządzeń oraz dóbr materialnych gdzie 
indziej 
nieskalsyfikowanych. 

Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 
Wartość projektu: 147 965,81 zł
Dofinansowanie: 60 143,00 zł

Wynajem maszyn ...
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Nowo	 otwarta	 działalność	 	 gospodarcza	w	 ra-
mach	realizacji	operacji	zajmuje	się	działalnością	
usługową	 -	 wypożyczaniem	maszyn	 rolniczych		
(wynajmu	 i	dzierżawy).	W	ramach	operacji	 zo-
stał	 zakupiony	 ciągnik	 rolniczy.	 Zakup	 ciągnika	
rolniczego	przyczynił	 się	do	podjęcia	 i	wzrostu	
konkurencyjności	 działalności	 gospodarczej	 na	
obszarze	wiejskim.	W	 ramach	 realizacji	 przed-
sięwzięcia	zostało	utworzone	nowe	mikroprzed-
siębiorstwo	świadczące	usługi	dla	gospodarstw	
rolnych.	Rozwój	nowej	firmy	na	obszarach	wiej-
skich	przyczynił	się	w	konsekwencji	również	do	
wzrostu	zatrudnienia.	

Projekt
Rozwój konkurencyjności przedsiębiorstwa oraz 
zwiększenie poziomu zatrudnienia poprzez 
podejmowanie nowej firmy w zakresie świadczenia 
usług wynajmu i dzierżawy maszyn rolniczych 
Gmina: Baboszewo
Beneficjent: Osoba fizyczna 

Wartość projektu: 147 600,00 zł
Dofinansowanie: 60 000,00  zł

Nowa firma 
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W	ramach	projektu	rolnik	zakupił	kombina-
cję	 uprawowo	 siewną,	 wał	 uprawowy,	 ko-
siarka	wysięgnikowa	i	zamiatarka.	Dzięki	po-
zyskanym	środkom	unijnym	pozyskał	sprzęt	
umożliwiający	 świadczenie	 usługi	 dla	 rolni-
ków	z	gminy	oraz	 innych	zainteresowanych	
ofertą.

Projekt

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną
Gmina: Płońsk    Beneficjent: Rolnik
Wartość projektu: 251 350,00 zł  Dofinansowanie: 98 650,00  zł

Zakup kombinacji uprawowo-siewnej
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Wspomaganie produkcji

Projekt

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną 
Gmina: Płońsk     Beneficjent: Rolnik 
Wartość projektu: 317 955,00 zł  Dofinansowanie: 100 000,00 zł

W	ramach	realizacji	inwesty-
cji	 rolnik	 zakupił	 ciągnik	 na	
potrzeby	 prowadzenia	 dzia-
łalności	pozarolniczej.	Dzięki	
temu	może	świadczyć	usługi	
dla	 rolników	 co	 wpływa	 na	
zwiększenie	 jego	dochodów	
i	 a	 tym	 samym	 poprawę	
standardu	życia.
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Projekt
Zakup nowoczesnych maszyn rol-
niczych w celu zwiększenia zatrud-
nienia oraz rozwoju przedsiębior-
czości na obszarach wiejskich
Gmina: Załuski
Beneficjent: Osoba fizyczna 
Wartość projektu: 270 600,00 zł
Dofinansowanie: 100 000,00  zł

W	 ramach	 inwestycji	 przed-
siębiorca	 zakupił	 ciągnik	 oraz	
prasę	 zwijającą.	 Dzięki	 pozy-
skanym	 środkom	 unijnym	 po-
zyskał	 sprzęt	 umożliwiający	
świadczenie	 usługi	 dla	 rolni-
ków	z	gminy	oraz	 innych	zain-
teresowanych	 ofertą.	 Rozwój	
nowej	firmy	na	obszarach	wiej-
skich	 przyczynił	 się	 w	 konse-
kwencji	 również	 do	 wzrostu	
zatrudnienia.	

Nowoczesne maszyny dla 
rolników
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Samochód i plac manewrowy

Projekt
Modernizacja placu manewrowego 
oraz zakup samochodu dla przed-
stawiciela handlowego w celu zwięk-
szenia zatrudnienia oraz rozwoju 
przedsiębiorczości na obszarach 
wiejskich 
Gmina: Załuski
Beneficjent: Osoba fizyczna
Wartość projektu: 246 000,00 zł
Dofinansowanie: 100 000,00  zł

W	 ramach	 inwestycji	 przed-

siębiorca	 zmodernizował	 plac	

manewrowy	oraz	zakupił	sa
mo-

chód.	 Rozwój	 nowej	 firm
y	 na	

obszarach	 wiejskich	 przy
czynił	

się	w	konsekwencji	 równ
ież	do	

wzrostu	zatrudnienia
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