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W Polsce ze względu na duże zasoby ludzkie i wysoki poziom bezrobocia priorytetem 
jest zapewnienie ludności na wsi pracy i zwiększenia dochodów poprzez rozwój 
działalności pozarolniczych. Niskie dochody wynikające z niedostatecznego wy-
korzystania zasobów pracy rodzin wiejskich to podstawowy problem społeczno-

ekonomiczny na wsi. Rolnictwo absorbuje coraz mniejszy zasób siły roboczej, zaś strategiczna 
wizja zakłada utrzymanie żywotności obszarów wiejskich. W związku z tym ciężar zatrudnienia 
wiejskich zasobów pracy powinny przejmować działalności nierolnicze. Z tego punktu widzenia 
szczególnie istotne jest wszechstronne wsparcie dla procesu tworzenia pozarolniczych miejsc 
pracy na wsi.

Warunkiem szybkiego wzrostu przedsiębiorczości na wsi jest właściwy stopień rozwoju infra-
struktury technicznej. Nieodpowiedni stopień rozwoju infrastruktury technicznej, nie tylko obni-
ża standard życia i gospodarowania mieszkańców wsi, lecz także decyduje o słabej atrakcyjności 
obszarów wiejskich dla potencjalnych inwestorów. Infrastruktura techniczna stymuluje rozwój 
gospodarczy między innymi poprzez rozwój przedsiębiorczości. Stanowi zarówno bazę działalno-
ści gospodarczej jak i podstawę wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich.

Od 2007 roku realizowany jest w Polsce Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013, który umożliwia rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiejskich i kontynu-
ację procesu rozwoju przedsiębiorczości. 

Pomoc w ramach PROW 2007-2013 na rozwój infrastruktury technicznej na obszarach wiej-
skich można uzyskać w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-
skiej”. Natomiast rozwój przedsiębiorczości dla mieszkańców wspomagany jest między innymi 
w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Przedstawione w publikacji 
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projekty pokazują przykłady podejmowanych działań dla rozwoju przedsiębiorczości wiejskiej 
i rozwoju infrastruktury technicznej na wsi. 

Dotychczasowe doświadczenia Polski przy wdrażaniu programów pomocy Unii Europej-
skiej w rolnictwie i na obszarach wiejskich pokazały, że bardzo istotne jest bezpośrednie do-
tarcie ze szczegółową i pewną informacją o realizowanych projektach, do jak największej 
grupy potencjalnych odbiorców pomocy. Zbieranie doświadczeń przy realizacji programów  
i przedstawienie w publikacjach projektów w tym zakresie ma przede wszystkim na celu umoż-
liwienie odbiorcom pomocy UE wykorzystania doświadczenia innych beneficjentów do optyma-
lizacji działań własnych.

Wyrażamy nadzieję, że przedstawiona publikacja przybliży Państwu projekty zrealizowane 
w ramach PROW 2007-2013 wspierające rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich i po-
zwoli na wykorzystanie doświadczeń innych beneficjentów do realizacji jeszcze lepszych projek-
tów własnych, w tym i następnym okresie programowania.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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WSTĘP

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, współfinansowany przez Euro-
pejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Wspólnej Polityki 
Rolnej UE, ma na celu m.in. poprawę jakości życia oraz wspieranie różnorodności działal-
ności gospodarczej na obszarach wiejskich.

 PROW 2007-2013 realizowany jest poprzez 22 działania zgrupowane w osiach tema-
tycznych: 

• oś 1 - Poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego, 
• oś 2 - Poprawa środowiska naturalnego i obszarów wiejskich,
• oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarkI wiejskiej,
• oś 4 - LEADER.
W ramach osi 3 realizowane jest m. in. działanie „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 

oraz „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, natomiast w ramach osi 4 działanie 
„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Zadania Instytucji Zarządzającej PROW 2007-2013 zostały powierzone ministrowi właściwe-
mu ds. rozwoju wsi. Następnie zadania w zakresie wdrażania działania „Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludności wiejskiej” zostały delegowane do samorządów województw podobnie jak 
operacje odpowiadające warunkom przyznania pomocy w działaniu „Tworzenie i rozwój mikro-
przedsiębiorstw” realizowane w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”. Nato-
miast wdrażanie działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” – Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa.

Podstawą prawną do wdrażania ww. działań jest ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspie-
raniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427, z późn. zm.) oraz odpowiednio:  
- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obsza-
rów Wiejskich na lata 2007 – 2013 (Dz. U. Nr 60, poz. 373, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
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„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2007—2013 (Dz. U. Nr 138, poz. 868, z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegó-
łowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania 
„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007 – 2013 (Dz. U. nr 139, poz. 883, z późn. zm.).

Na realizację działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” przeznaczono 
ponad 1,6 mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało prawie 4,2 tys. wniosków na kwotę 
11,92 mld zł, podpisano ponad 2,7 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 5,63 mld zł stano-
wiącą 81,44% limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 2,74 mld zł dla 1527 bene-
ficjentów. W ramach zakończonych już projektów, wybudowano 4,6 tys. km sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej, wykonano ponad 7,5 tys. kanalizacji zagrodowych, wybudowano blisko 2,3 tys. 
oczyszczalni ścieków, utworzono system zbioru, segregacji i wywozu odpadów komunalnych, 
który umożliwia zagospodarowanie blisko 190 tys. ton śmieci, stworzono możliwość wytwarza-
nia blisko 74 MW energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geo-
termalnej, słońca, biogazu albo biomasy. Dzięki zrealizowanym inwestycjom z udoskonalonych 
usług korzysta łącznie blisko 2,5 mln osób.

Na realizację działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” przeznaczono ponad 1,02  
mld Euro. Do połowy roku 2012 złożonych zostało ponad 31 tys. wniosków na kwotę 6,09 mld zł, 
podpisano ponad 7,8 tys. umów przyznania pomocy na kwotę 1,39 mld zł stanowiącą 31,18% 
limitu środków oraz zrealizowano płatności na kwotę 563,70 mln zł dla 3798 beneficjentów 
(13,26% limitu środków EFRROW). Zrealizowane operacje dotyczą inwestycji związanych z two-
rzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług dla ludności, robót 
i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, sprzedaży 
detalicznej, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, sprze-
daży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycz-
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nych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa produktów rolnych lub 
jadalnych produktów leśnych, usług komunalnych, usług transportowych, magazynowania lub 
przechowywania towarów.

Na realizację działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” przeznaczono ponad 620 mln 
Euro. Lokalne strategie rozwoju (LSR) zostały przygotowane przez lokalne grupy działania (LGD), 
które w umowach z samorządami województw zobowiązały się do ich realizacji. Działalność LGD 
w tym zakresie polega na informowaniu o celach założonych w strategii oraz animowaniu miesz-
kańców obszaru i potencjalnych beneficjentów w kierunku realizacji projektów przyczyniających 
się do osiągnięcia strategicznych celów. Strategia może być wdrażana dzięki realizacji operacji 
odpowiadających warunkom przyzania pomocy w osi 3, czyli „Różnicowanie w kierunku dzia-
łalności nierolniczej”,  „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” oraz „Odnowa i rozwój wsi”, 
a także dzięki małym projektom.

Do połowy roku 2012 zostało złożonych ponad 34 tys. wniosków w ramach wdrożenia LSR 
na kwotę 2,55 mld zł, podpisano ponad 13850 umów przyznania pomocy na kwotę ponad 1,16 
mld zł oraz zrealizowano płatności na kwotę ponad 462 mln zł dla ponad 4600 beneficjentów. 
Zatwierdzone do realizacji operacje dotyczą udzielenia pomocy podmiotom z tytułu inwestycji 
związanych z tworzeniem lub rozwojem mikroprzedsiębiorstw, działających w sektorach: usług 
dla ludności, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, robót 
i usług budowlanych i instalacyjnych, sprzedaży detalicznej, usług dla gospodarstw rolnych lub 
leśnictwa, sprzedaży hurtowej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, rachunkowości, doradztwa lub 
usług informatycznych, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, przetwórstwa pro-
duktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, usług transportowych oraz komunalnych.

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie przykładów operacji zrealizowanych w ramach 
ww. działań PROW 2007-2013. Projekty zostały wybrane na prośbę Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz samorządy województw.





„Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”

OŚ 3 
JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ 



10 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Gmina Mogilno 

Całkowity koszt projektu 147 180,00 zł

Wkład Beneficjenta 73 590,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

55 192,50 zł

Zakres projektu �
Zakup urządzeń diagnostyki samochodowej.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca.

Opis projektu �
Projekt polegał na zakupie wyposażenia warsztatu do 

obsługi samochodów osobowych i ciężarowych: diagno-
skopu diagnostycznego, prasy hydraulicznej nożnej oraz 
ręcznej, wyważarki uniwersalnej, montażownicy do kół 
samochodowych, przyrządu do geometrii kół ciężaro-
wych, urządzenia do obsługi klimatyzacji, sprężarki tło-

kowej, podnośnika 2-kolumnowego oraz wózka 
narzędziowego. W ramach operacji stworzono 
jedno miejsce pracy. Realizacja projektu pozwoli-
ła na uruchomienie świadczenia nowych usług.
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11Województwo Małopolskie 

Gmina Chełmiec 

Całkowity koszt projektu 639 524,64 zł

Wkład Beneficjenta 379 555,27 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

194 977,02 zł

Zakres projektu �
Budowa budynku całodobowej opieki dla osób star-

szych.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca.

Opis projektu �
W ramach projektu wybudowany został budynek ca-

łodobowej opieki dla osób w podeszłym wieku oraz osób 
niepełnosprawnych kompleksowo wyposażony w sprzęt 
potrzebny do rehabilitacji zakwaterowanych w nim osób. 
Dom opieki posiada wysoki standard, a jego obsługą 
zajmują się wysoko wyspecjalizowana kadra. Ponadto 
zakwaterowane w domu osoby będą mogły dodatkowo 
korzystać z usług fizjoterapeuty oraz rehabilitacji. Poło-
żenie domu opieki w miejscowości oddalonej od aglo-
meracji miejskich, a zarazem zacisznej oraz dysponującej 

dobrym dojazdem, czyni to miejsce przyjaznym 
dla osób w podeszłym wieku. W ramach projektu 
utworzono nowe miejsca pracy. TW
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12 Województwo Lubelskie 

Gmina Jastków 

Całkowity koszt projektu 699 323,00 zł

Wkład Beneficjenta 412 715,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

214 956,00 zł

Zakres projektu �
Zakup nowej wiertnicy do wykonywania horyzontal-

nych przewiertów sterowanych.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiona została wiertnica do 

przewiertów sterowanych. Horyzontalny przewiert ste-
rowany to bezwykopowa technologia układania ruro-
ciągów, zarówno stalowych jak i z tworzyw sztucznych. 
Technologia ta jest przydatna w sytuacji, gdy nie można 
sobie pozwolić na tradycyjny wykop bo wiązałoby się to 

z dużymi trudnościami logistycznymi lub wyso-
kimi kosztami prac metodą tradycyjną. Wiertnica 
umożliwia wykonywanie przewiertów pod par-
kami, dnem rzeki, w terenie podmokłym, pod 
placami, torowiskami. Stosowanie przewiertu 
sterowanego eliminuje kosztowny lub niemoż-
liwy do wykonania tradycyjny wykop w celu 
ułożenia kanalizacji telekomunikacyjnej, wodnej 
czy energetycznej. Zastosowanie technologii 
przewiertów sterowanych pozwala uniknąć 
ograniczenia ruchu przy przekraczaniu szlaków 
komunikacyjnych oraz nie narusza brzegów rzek 
i wałów przeciwpowodziowych. Ogromną zaletą 
stosowania tego typu nowoczesnej i innowacyj-
nej technologii jest także stosunkowo krótki czas 
realizacji przewiertu z uwagi na dużą wydajność 
tego urządzenia. W ramach projektu utworzono 
nowe miejsca pracy. 
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14 Województwo Łódzkie 

Gmina Brąszewice 

Całkowity koszt projektu 760 733,58 zł

Wkład Beneficjenta 278 254,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

208 690,50 zł

Zakres projektu �
Zakup maszyn: dwugłowicowego automatu cukierni-

czego, walcarki, posypywaczki ze stołem, zakup środków 
transportu: 2 samochodów dostawczych z zabudową 
kontenerową, zakup urządzeń: myjki komorowej, krajal-
nicy automatycznej, sprężarki powietrza śrubowej.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca.

Opis projektu �
Zrealizowany w ramach projektu zakup nowych 

środków transportu oraz innych urządzeń piekarniczych 
wpłynął pozytywnie na dalszy rozwój firmy oraz podniósł 
jej zyskowność. Zakup nowych urządzeń i maszyn cukier-
niczych spowodował wzrost konkurencyjności na rynku. 

Zakup nowych środków transportu spowodował 
zatrudnienie dodatkowo trzech kierowców, a po-
przez dystrybucję wyrobów wzrost zakładanej 
sprzedaży. Również zakup urządzeń i maszyn 
piekarniczo-cukierniczych spowodował wzrost 
zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa i ko-
nieczność dodatkowego zatrudnienia do ich 
obsługi dwóch pracowników. Zwiekszenie pro-
dukcji przyczyniło się do rozszerzenia wzornic-
twa produktów ciastkarskich, które wpłynęło na 
atrakcyjność oferowanych produktów, a w kon-
sekwencji wzrost sprzedaży. Realizacja projektu 
spowodowała utworzenie nowych miejsc pracy 
oraz zwiększyła konkurencyjność wyrobów 
przedsiębiorstwa.
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16 Województwo Podkarpackie 

Gmina Olesno 

Całkowity koszt projektu 689 325,00 zł

Wkład Beneficjenta 409 113,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

210 159,37 zł

Zakres projektu �
Budowa obiektów ruchu turystycznego.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Na kompleks rekreacyjny składa się jezioro o po-

wierzchni 19,74 ha wraz z piaszczystymi brzegami i wyspą 
umożliwiającą korzystanie z wody. Całość otoczona jest 
pięknym lasem sosnowym. W bezpośrednim sąsiedztwie 
powstała karczma oferująca usługi gastronomiczne i noc-
legowe. W ramach projektu powstała baszta widokowa, 
wiata widokowa na wyspie, pomost molo przybrzeżne, 
jak również parking i aleja spacerowa. Inwestycja pozwo-
liła na zatrudnienie 3 pracowników w jednozmianowym 
systemie pracy. Całość usług świadczona jest na terenie 
kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego. Na infrastruk-
turę składają się: jezioro, mola, wyspa, ścieżka edukacyj-

na o tematyce regionalnej i produkcji ryb, plaże 
gdzie istnieje możliwość korzystania ze sprzętu 
rekreacyjnego np. rowerków wodnych, kajaków, 
jak również łowienia ryb przez wędkarzy oraz 
degustacja ryb z własnego gospodarstwa wg 
regionalnych przepisów kulinarnych. 
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Województwo Podlaskie 

Gmina Tykocin 

Całkowity koszt projektu 514 977,34 zł

Wkład Beneficjenta 327 369,34 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

140 706,00 zł

Zakres projektu �
Zakup maszyn i urządzeń.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie obróbki skrawaniem.

Opis projektu �
Zrealizowany projekt polega na zakupie nowocze-

snych, specjalistycznych maszyn i urządzeń do precyzyjnej 
obróbki metali, m. in. tokarki sterowanej numerycznie, 
projektora pomiarowego, piły taśmowej półautomatycz-
nej do cięcia stali, samochodu ciężarowego. Zakupy in-
westycyjne pozwoliły na wzrost zdolności produkcyjnych 
firmy i poszerzenie oferty produktowej. Dzięki inwestycji 
zwiększyło się zatrudnienie. Realizacja projektu przyczy-
niła się do rozwoju firmy i przyniosła wzrost dochodowo-
ści i rentowności produkcji.



18 Województwo Mazowieckie 

Gmina Pomiechówek

Całkowity koszt projektu 275 520,00 zł

Wkład Beneficjenta 175 520,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

80 000,00 zł

Zakres projektu �
Zakup koparko ładowarki.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie usług budowlanych.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiona została koparko - łado-

warka w celu zwiększenia oferty usług i zwiększenia do-
chodu firmy. Zakup nowej maszyny pozwolił na wykony-
wanie większej ilości zamówień w krótszym czasie, a co 
za tym idzie firma stała się konkurencyjna w stosunku do 
firm świadczących podobne usługi. Zakup nowoczesnej 
maszyny znacząco usprawnił działalność firmy. Dzięki 
zakupowi możliwe jest świadczenie usług budowlanych 

nie tylko na terenach pobliskich, lecz również 
na budowach oddalonych od miejsca siedziby 
firmy. Maszyna wykorzystywana jest do różnego 
rodzaju robót budowlanych, niwelacji terenów 
zielonych, jak również wykonywania odwod-
nień. Dzięki realizacji projektu możliwe było za-
trudnienie pracownika.
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19Województwo Mazowieckie 

Gmina Nasielsk

Całkowity koszt projektu 196 965,00 zł

Wkład Beneficjenta 101 145,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

76 656,00 zł

Zakres projektu �
Zakup maszyn i urządzeń.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie cięcia, formowania i wykańczania kamienia.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono maszyny do obróbki ka-

mienia: piłę jednosuportową z panelem dotykowym do 
cięcia i formatowania płyt o maksymalnych wymiarach 3 
x 3 m i grubościach zależnie od średnicy dysku i mocy sil-
nika głównego oraz wielofunkcyjną maszynę kolanową 
przeznaczoną do frezowania, szlifowania i wiercenia płyt 
o grubości do 300 mm z kamienia naturalnego (granit, 
marmur, piaskowiec) oraz konglomeratu.  

Zakup nowoczesnych maszyn znacząco 
usprawnił działalność przedsiębiorstwa, przy-
czynił się do wzrostu wydajności produkcji oraz 
zwiększenia zatrudnienia.
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Województwo Podkarpackie  

Gmina Solina

Całkowity koszt projektu 180 938,82 zł

Wkład Beneficjenta 107 185,82 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

55 314,75 zł

Zakres projektu �
Zakup wyposażenia oraz wprowadzenie nowej usługi 

w Galicyjskim Gospodarstwie Gościnnym Zajazd „Karino”.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie usług kosmetycznych.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono wyposażenie do kom-

pleksu odnowy biologicznej, meble do gabinetu masażu, 
gabinetu kosmetycznego oraz pokoju relaksu. Zakupione 
wyposażenie to m.in. kombajn kosmetyczny, dwukomo-
rowy podgrzewacz wosku, urządzenie do abrazji naskór-
ka, lampa lupa. Dzięki realizacji projektu w gabinecie od-
nowy biologicznej istnieje możliwość przeprowadzenia 
wielu zabiegów wpływajacych korzystnie na ciało, w tym 
zabiegów służących walce z nadwagą u kobiet i męż-
czyzn. W wyniku realizacji projektu zatrudniona została 
jedna osoba.
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Województwo Wielkopolskie  

Gmina Śrem

Całkowity koszt projektu 488 000,00 zł

Wkład Beneficjenta 288 000,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

150 000,00 zł

Zakres projektu �
Zakup urządzeń oraz utworzenie nowych miejsc pra-

cy.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie profilaktyki i leczenia chorób koni.

Opis projektu �
W ramach projektu dokonano zakupu urządzeń do 

gabinetu weterynaryjnego: wyposażenie laboratorium 
- urządzenia do hematologii, biochemii i mikrobiologii, 
zestaw do radiografii cyfrowej, aparat do rtg, zestaw do 

narkozy, zestaw do endoskopii wraz z akcesoria-
mi, zestaw do artroskopii, zestaw do sterylizacji, 
autoklaw, tarnik elektryczny z rozwieraczem, 
zestaw do USG, kontener do przechowywania 
nasienia. Zakup w/w urządzeń przyczynił się do 
podniesienia konkurencyjności firmy.

Zakup specjalistycznego wyposażenia stwo-
rzył możliwość rozszerzenia zakresu świadczo-
nych usług weterynaryjnych na najwyższym 
poziomie. Realizacja inwestycji przyczyniła się do 
wzrostu zatrudnienia.
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Województwo Dolnośląskie   

Gmina Podgórzyn

Całkowity koszt projektu 685 929,93 zł

Wkład Beneficjenta 218 617,50 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

163 963,12 zł

Zakres projektu �
Zakup wyposażenia i przebudowa obiektu Dwór Koro-

na Karkonoszy.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca świadczący usługi hotelowe i gastro-

nomiczne.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonane zostały prace 

budowlane części hotelowej, gastronomicznej 
oraz zakupiono wyposażenie. W ramach usług 
hotelarskich do dyspozycji gości przeznaczono 23 
pokoje, w tym 12 pokoi dwuosobowych, 3 apar-
tamenty dla 2-4 osób, 5 saloników dla 3 osób, 1 
pokój trzyosobowy, 1 pokój czteroosobowy, 1 po-
kój szescioosobowy. W ramach usług gastrono-
micznych do dyspozycji jest restauracja dla 110 
osób oraz dodatkowe miejsca gastronomiczne: 
salon dla panów, kawiarnia/cukiernia z bibliote-
ką, pub, ogródek letni. Ponadto w obiekcie znaj-
duje się sala szkoleniowa dla 60 osób. Realizacja 
projektu przyczyniła się do utworzenia miejsc 
pracy.
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Województwo Pomorskie   

Gmina Pruszcz Gdański

Całkowity koszt projektu 394 578,00 zł

Wkład Beneficjenta 217 724,50 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

132 640,12 zł

Zakres projektu �
Zakup maszyn i urządzeń.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie produkcji dzianin.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono maszyny do 

produkcji przędz fantazyjnych wraz z maszyną 
WKM 25 do produkcji szalików, sieci i taśm. Po-
nadto zakupiono 2 samochody dostawcze. Dzięki 
realizacji projektu możliwe było zwiększenie 
i usprawnienie dotychczasowej produkcji oraz 
poszerzenie oferowanego asortymentu.

Wyposażenie przedsiębiorstwa w nowoczesne 
maszyny i urządzenia usprawniające jego funk-
cjonowanie wpłynęło na podwyższenie konku-
rencyjności usług, utworzenie miejsc pracy oraz 
bezpieczeństwo pracy.
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Województwo Małopolskie  

Gmina Świątniki Górne

Całkowity koszt projektu 163 412,00 zł

Wkład Beneficjenta 82 561,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

60 638,00 zł

Zakres projektu �
Wyposażenie przedszkola i utworzenie nowych miejsc 

pracy.

Beneficjent  �
Predsiębiorca prowadzący działalność w zakresie opie-

ki nad dziećmi.

Opis projektu �
W ramach projektu wyposażono polsko-angielskie 

przedszkole artystyczne tj. cztery sale, jadalnię, łazienkę, 
biuro, plac zabaw, wykonano wjazd i ogrodzenie (meble, 

klamki, karnisze i rolety, zabawki, książki, moni-
toring, sprzęt komputerowy, ręczniki, lustro).

Dzieki realizacji projektu utworzono nowe 
miejsca pracy na terenie wiejskim i ułatwiono 
dostęp do atrakcyjnych zajęć przedszkolnych dla 
dzieci z obszarów wiejskich.
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Województwo Małopolskie  

Gmina Biecz

Całkowity koszt projektu 461 457,00 zł

Wkład Beneficjenta 230 728,50 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

173 046,37 zł

Zakres projektu �
Przebudowa piekarni na gabinety rehabilitacyjne oraz 

zakup wyposażenia.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność z zakresie fi-

zjoterapii.

Opis projektu �
W ramach projektu przebudowano i zaadaptowano 

piekarnię na gabinety rehabilitacyjne. Wykonane zo-
stały prace budowlane, kanalizacyjne, elektryka oraz 

zakupiono specjalistyczne wyposażenie (stoły 
do masażu, leżanka, stół do terapii manualnej, 
zestaw do laseroterapii, aparat do elektroterapii 
i terapii ultradźwiękami combo, aparat do terapii 
polem magnetycznym, aparat do krioterapii, do-
datkowy zbiornik na ciekły azot, aparat do terapii 
uciskowej, lampa solux na statywie, urządzenie 
do masażu, kabina Ugul z osprzętem w tym stół 
rehabilitacyjny, tablica do ćwiczeń manualnych 
ręki z oporem, rotory do kończyn górnych, rotory 
do kończyn dolnych, rowerek treningowy, bież-
nia treningowa, urządzenie standingmate, tabo-
rety, komplet mebli do recepcji, komplet mebli 
do poczekalni, zestaw komputerowy).

Dzieki realizacji projektu utworzone zostały  
nowe miejsca pracy na terenie wiejskim oraz uła-
twiono dostęp do nowoczesnych i skutecznych 
metod rehabilitacji.
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Województwo Podkarpackie   

Gmina Radymno

Całkowity koszt projektu 123 850,00 zł

Wkład Beneficjenta 85 750,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

38 100,00 zł

Zakres projektu �
Rozbudowa parku rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz 

zwiększanie możliwości firmy w organizacji imprez ple-
nerowych.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie wesołych miasteczek.

Opis projektu �
W ramach projektu rozbudowany został park 

rozrywki dla dzieci i młodzieży oraz zwiększone 
zostały możliwości przedsiębiorstwa w organi-
zacji imprez plenerowych. Zrealizowany projekt 
przycznił się do wzrostu dochodu oraz zwiększe-
nia poziomu zatrudnienia w przedsiębiorstwie 
dzięki zakupowi nowych środków trwałych takich 
jak: byk rodeo, mobilne bungee, zamek grzybek 
wraz z suchym basenem, air hokey, zjeżdżalnia 
„Rybka połykacz”, zbijak dla dzieci. W wyniku 
realizacji inwestycji została zatrudniona jedna 
osoba.
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„Podstawowe usługi dla 
gospodarki i ludości wiejskiej”

OŚ 3 
JAKOŚĆ ŻYCIA NA OBSZARACH WIEJSKICH I RÓŻNICOWANIE GOSPODARKI WIEJSKIEJ 



32 Województwo Dolnośląskie

Gmina Mietków 

Całkowity koszt projektu 4 278 271,07 zł

Wkład Beneficjenta 1 731 499,61 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 546 771,46 zł

Zakres projektu �
Rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz remont i rozbu-

dowa kanalizacji sanitarnej w Mietkowie.

Beneficjent  �
Gmina Mietków.

Opis projektu �
W ramach projektu rozbudowano istniejącą oczysz-

czalnię ścieków o nowoczesne elementy w tym o nowy 
blok oraz dokonano modernizacji i rozbudowy sieci kana-
lizacjyjnej. Realizacja projektu poprawiła infrastrukturę 
związaną z oczyszczaniem i odprowadzeniem ścieków, 
usługi na obszarze gminy oraz polepszeniu uległy warun-

ki życia mieszkańców gminy. Projekt jest trwały, 
wyróżnia się pod względem efektów realiza-
cji oraz osiągniętych wymiernych korzyści dla 
mieszkańców gminy.
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34 Województwo Kujawsko-Pomorskie

Gmina Kowalewo Pomorskie 

Całkowity koszt projektu 1 308 462,27 zł

Wkład Beneficjenta 504 080,27 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

804 382,00 zł

Zakres projektu �
Montaż systemu oświetlenia zewnętrznego typu so-

larnego wzdłuż ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy 
Kowalewo Pomorskie.

Beneficjent  �
Gmina Kowalewo Pomorskie.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonano oświetlenie, które jest 

połączeniem dwóch systemów: słonecznego i wiatrowe-
go. Źródłem pozyskania energii jest bateria słoneczna 
i turbina wiatrowa, dzięki czemu lampa zyskuje na au-
tonomiczności, co pozwala na 10-14 godzin świecenia na 
dobę. 

Realizacja projektu wpłynęła na poprawę zarówno ja-
kości życia mieszkańców, jak i poprawę bezpieczeństwa 
użytkowników ciągów pieszo-jezdnych na terenie gminy 
Kowalewo-Pomorskie.
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35Województwo Kujawsko-Pomorskie

Gmina Radomin

Całkowity koszt projektu 2 489 297,74 zł

Wkład Beneficjenta 1 567 235,69 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

922 062,05 zł

Zakres projektu �
Budowa ujęcia wodociągowego z przebudową sieci 

wodociągowej w miejscowości Szczutowo, gmina Rado-
min.

Beneficjent  �
Gmina Radomin.

Opis projektu �
Realizacja operacji polegała na budowie ujęcia wo-

dociągowego oraz przebudowie sieci wodociągowej 
w miejscowości Szczutowo w gminie Radomin. W ramach 
operacji wykonano: roboty budowlane dotyczące budyn-
ku stacji, roboty polegające na uporządkowaniu terenu 
(ogrodzenie, zagospodarowanie terenu, roboty drogo-
we), roboty instalacyjno montażowe i studniarskie oraz 
przebudowano istniejącą sieć wodociągową. Realizacja 

projektu przyczyniła się do poprawy i podnie-
sienia warunków i poziomu życia mieszkańców 
miejscowości Szczutowo. Budowa infrastruktury 
technicznej zapewniła mieszkańcom dostęp do 
jednej z podstawowych usług warunkujących 
rozwój społeczno-gospodarczy, w tym również 
wpłynęła na wzrost działalności gospodarczej. PO
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36 Województwo Lubelskie 

Gmina Zakrzówek 

Całkowity koszt projektu 1 649 720,34 zł

Wkład Beneficjenta 701 366,34 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

948 354,00 zł

Zakres projektu �
Budowa kotłowni opalanej biomasą, budynku ma-

gazynu opału oraz sieci ciepłowniczej w miejscowości 
Zakrzówek.

Beneficjent  �
Gmina Zakrzówek.

Opis projektu �
W wyniku realizacji projektu powstał obiekt - kotłow-

nia opalana biomasą, budynek magazynu opału oraz 
sieć ciepłownicza zaopatrująca w energię ciezłą budynek 
Urzędu Gminy w Zakrzówku, budynek Ośrodka Zdrowia 
w Zakrzówku, budynki OSP i Wiejskiego Domu Kultury 
w Zakrzówku oraz budynki i pomieszczenia należące do 

Spółdzielni Rolniczo-Handlowej „ Jutrzenka” 
w Zakrzówku. Moc wytwarzania energii wynosi 
900 kW.
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Województwo Lubelskie 

Gmina Dołhobyczów

Całkowity koszt projektu 3 693 585,92 zł

Wkład Beneficjenta 1 442 677,52 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 250 908,40 zł

Zakres projektu �
Modernizacja hydroforni i budowa sieci kanalizacji sa-

nitarnej w Dołhobyczowie oraz budowa sieci wodociągo-
wej w miejscowościach Sulimów i Horodyszcze.

Beneficjent  �
Gmina Dołhobyczów.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonano kompleksową mo-

dernizację hydroforni z wymianą całej technologii 
stacji uzdatniania wody, zagospodarowaniem terenu 
z nasadzeniami zielonymi i wykonaniem utwardzeń. 

Ponadto przeprowadzono ogólnobudowlane 
prace remontowe i instalacyjne, przebudowano 
i ogrodzono ujęcia wody i wymieniono rurocią-
gi technologiczne. Kolejna część projektu objęła 
wybudowanie kolektora kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej, włączającego budynki Gminnego 
Zespołu Szkół w Dołhobyczowie oraz umożliwia-
jącego podłączenie się innych mieszkańców i in-
stytucji z działek położonych w obrębie budowy, 
do istniejącej sieci. Ostatnim elementem było 
zwodociągowanie dwóch miejscowości Sulimów 
i Horodyszcze z podłączeniem do istniejącej hy-
droforni w Uśmierzu. Zrealizowany projekt po-
prawił jakość życia ludności wiejskiej.
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Województwo Lubuskie 

Gmina Nowa Sól

Całkowity koszt projektu 790 890,00 zł

Wkład Beneficjenta 384 868,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

406 022,00 zł

Zakres projektu �
Modernizacja instalacji oświetleniowej z zastosowa-

niem elektrowni fotowoltaicznej na obiektach oświato-
wych Gminy Nowa Sól.

Beneficjent  �
Gmina Nowa Sól.

Opis projektu �
W ramach projektu zamontowane zostały w obiek-

tach oświatowych instalacjie fotowoltaiczne, w tym 
w Zespole Szkół w Lubięcinie, Szkole Podstawowej w Lu-
bieszowie oraz Szkole Podstawowej w Przyborowie za-
montowano instalacje fotowoltaiczne o mocy 5 kWh. Na 
każdym z tych budynków zamontowano po 22 szt. paneli 
o mocy 230 W każdy, co daje 5,06 kWh. W Publicznym 
Przedszkolu w Lubięcinie zamontowano instalację foto-
woltaiczną o mocy 4 kWh. Na budynku zamontowano 
18 szt. paneli o mocy 230 W każdy, co daje 4,14 kWh. 
W budynkach wymieniono  sto procent źródła światła 
na LED. Instalacje poprzez Inwerter zostały podłączone 
do istniejącej instalacji elektrycznej. W pierwszej kolej-
ności energia elektryczna w budynkach wykorzystywana 
jest z zamontowanych urządzeń. W przypadku więk-
szego zapotrzebowania na prąd lub w dni pochmurne 
zapotrzebowanie uzupełniane jest z sieci energetycznej 
zewnętrznej. W obiektach dodatkowo zamontowane 
zostały instalacje solarne do ogrzewania ciepłej wody 
użytkowej, w tym w Zespole Szkół w Lubięcinie zamon-
towano 4 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 m2 każdy oraz 
dwa wymienniki ciepłej wody o pojemności po 300 l. 
W Szkole Podstawowej w Przyborowie i Lubieszowie 
zamontowano po 2 szt. paneli solarnych o pow. 2,27 
m2 każdy oraz po 1 szt wymienników ciepłej wody o po-
jemności po 300 l. W Publicznym Przeszkolu ze względu 
na brak powierzchni dachu od strony nasłonecznionej 
zamontowana została pompa cieplna oraz wymiennik 
o poj. 300 l.

Przedszkole Publiczne w Lubięcinie

Szkoła Podstawowa w Lubieszowie

Szkoła Podstawowa w Przyborowie

Zespół Szkół w Lubięcinie
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Województwo Łódzkie 

Gmina Rozprza 

Całkowity koszt projektu 3 539 952,00 zł

Wkład Beneficjenta 1 493 876,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 046 076,00 zł

Zakres projektu �
Budowa oczyszczalni ścieków w Niechcicach.

Beneficjent  �
Gmina Rozprza.

Opis projektu �
W ramach realizacji projektu została pobudowana me-

chaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków w Niechci-
cach. Zostały przeprowadzane roboty ogólno budowlane, 
oraz roboty instalacyjne. Oczyszczalnia została wyposa-
żona w niezbędne urządzenia technologiczne. Ponadto 
zagospodarowany został teren przed budynkiem oczysz-
czalni (ogrodzenie, ciągi piesze oraz drogi dojazdowe na 
terenie oczyszczalni). Zrealizowany projekt przyczynił 

się do poprawy warunków życia mieszkańców 
Gminy Rozprza oraz warunków prowadzenia 
działalności gospodarczej szczególnie w miejsco-
wości Niechcice. Projekt ma wpływ na ochronę 
środowiska, poprawia warunki życia mieszkań-
ców miejscowości, dodatkowo przyczynia się do 
przeciwdziałania zanieczyszczaniu środowiska 
naturalnego oraz rozwoju społeczno-gospodar-
czego. Jego realizacja zwiększyła poziom życia 
społeczności lokalnej oraz stan infrastruktury 
technicznej w gminie. Ponadto dzięki realizacji 
projektu zwiększeniu uległa atrakcyjność gminy, 
zarówno wobec potencjalnych inwestorów, jak 
i ludności zamierzającej się osiedlić na terenie 
Gminy.
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śmieci, przyczyniła się do poprawy estetyki oto-
czenia oraz wpłynęła na polepszenie stanu śro-
dowiska naturalnego poprzez ograniczenie ilości 
odpadów podlegających utylizacji przez odzysk 
surowców nadających się do ponownego użytku 
lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji 
nowych materiałów (recykling). Zakupione po-
jemniki do selektywnej zbiórki odpadów wraz 
ze sprzętem do ich wywozu znacznie poprawiły 
warunki życia mieszkańców na terenie gminy, 
a dodatkowo przyczyniły się do przeciwdziałania 
zanieczyszczaniu środowiska naturalnego.

Województwo Łódzkie 

Gmina Warta 

Całkowity koszt projektu 236 828,12 zł

Wkład Beneficjenta 91 237,12 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

145 591,00 zł

Zakres projektu �
Doposażenie Zakładu w sprzęt i pojemniki do selek-

tywnej zbiórki i wywozu odpadów komunalnych.

Beneficjent  �
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Warcie.

Opis projektu �
Zrealizowany projekt obejmuje 80 miejscowości gminy 

Warta. W ramach projektu zakupione zostały pojemniki 
do selektywnej zbiórki odpadów w tym: pojemniki na bu-
telki PET, na szkło kolorowe oraz szkło bezbarwne, ciągnik 
wraz z przyczepą oraz ładowarką przednią. Realizacja 
projektu wpłynęła na poprawę jakości życia mieszkańców 
gminy poprzez zapewnieni im racjonalnej zbiórki różne-
go rodzaju odpadów wraz z ich wywozem na wysypisko 
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Województwo Mazowieckie 

Gmina Stoczek 

Całkowity koszt projektu 374 019,06 zł

Wkład Beneficjenta 220 733,06 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

153 286,00 zł

Zakres projektu �
Budowa nowoczesnego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w gminie Stoczek oraz zakup sprzętu i wy-
posażenia międzygminnego wysypiska odpadów komu-
nalnych.

Beneficjent  �
Gmina Stoczek.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupione zostały maszyny, sprzęt 

i wyposażenie międzygminnego składowiska odpadów 
komunalnych. Projekt polegał na stworzeniu nowoczesne-

go efektywnego ekonomicznie i zapewniającego 
bezpieczeństwo ekologiczne parku technologicz-
nego jednostki odpowiedzialnej za gospodarkę 
komunalną terenu gminy Stoczek. W skład zada-
nia wszedł zakup i wymiana linii sortowniczej oraz 
zakup urządzeń rozdrabniających dla efektywniej-
szej i sprawniejszej pracy osób zatrudnionych na 
wysypisku co doprowadziło do większego odzysku 
surowców wtórnych i wpłynęło na zmniejszenie 
ilości składowanych odpadów oraz ograniczenie 
ich negatywnego wpływu na środowisko, zakup 
belownicy do prasowania wysegregowanych od-
padów – skuteczniejsze prasowanie wysegrego-
wanych odpadów, zakup samochodu ciężarowego 
typu wywrotka do zbiórki odpadów komunalnych, 
transportu wysegregowanych, zbelowanych ma-
teriałów na dalsze odległości oraz ziemi, żwiru, 
kruszyw itp. służących jako materiały eksploata-
cyjne składowiska. Realizacja projektu usprawniła 
działanie systemu gospodarki odpadami komu-
nalnymi na terenie gminy Stoczek oraz przyczy-
niła się do odniesienia wymiernych korzyści przez 
wszystkich jej mieszkańców tj., blisko 5300 osób.



44 Województwo Opolskie 

Gmina Namysłów 

Całkowity koszt projektu 366 000,00 zł

Wkład Beneficjenta 181 737,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

184 263,00 zł

Zakres projektu �
Modernizacja Małej Elektrowni Wodnej w Michali-

cach.

Beneficjent  �
Gmina Namysłów.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonano prace demontażowe 

turbiny (w tym demontaż generatora, demontaż prze-
kładni, demontaż turbiny, transport zdemontowanej 
turbiny), prace montażowe turbiny zatapialnej (w tym 
wykonanie i dostawa turbiny wraz z oprzyrządowaniem, 
wykonanie dokumentacji powykonawczej, uruchomie-

nie) i przeszkolenie obsługi. Celem projektu była 
poprawa jakości powietrza oraz zwiększenie 
wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł od-
nawialnych. Możliwe to było poprzez zmniejsze-
nie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, 
a także wzrost ilości „czystej” energii. W efekcie 
prac modernizacyjnych nastąpiło zwiększenie 
ilości wytwarzanej energii ze źródeł odnawial-
nych co w konsekwencji prowadzi do zmniejsze-
nia poziomu zanieczyszczeń powietrza. Poprzez 
prace modernizacyjne nastąpiła także poprawa 
stanu technicznego i efektywności energetycznej 
budynku Małej Elektrowni Wodnej.
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Województwo Podkarpackie 

Gmina Dukla 

Całkowity koszt projektu 523 380,00 zł

Wkład Beneficjenta 323 380,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

200 000,00 zł

Zakres projektu �
Zakup pojazdu (śmieciarki) do zbiórki odpadów komu-

nalnych.

Beneficjent  �
Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa w Dukli Sp. z o.o.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono specjalistyczny pojazd 

do zbiórki odpadów komunalnych. Zrealizowany projekt 
przyczynił się do poprawy infrastruktury technicznej oraz 
podniósł efektywność funkcjonowania systemu gospo-
darki komunalnej gminy, jak również wpłynął na popra-
wę warunków życia mieszkańców gminy.



46 Województwo Podkarpackie 

Gmina Przeworsk 

Całkowity koszt projektu 5 904 835,44 zł

Wkład Beneficjenta 3 486 475,44 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 418 360,00 zł

Zakres projektu �
Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w miejscowo-

ściach Rozbórz i Mirocin.

Beneficjent  �
Gmina Przeworsk.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonano 36 km sieci kanalizacyj-

nej, 3 przepompownie ścieków. Do wykonanej kanaliza-
cji przyłączonych zostało 690 gospodarstw. Zrealizowany 
projekt pozytywnie wpływa na ochronę środowiska. 
Przez miejscowości Rozbórz i Mirocin przepływa potok 
Mirociński. Wykonanie kanalizacji zapobiegło jego de-

gradacji. Realizacja projektu przyczyniła się do 
poprawy warunków życia mieszkańców. 
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47Województwo Podlaskie

Gmina Wyszki 

Całkowity koszt projektu 1 883 027,79 zł

Wkład Beneficjenta 725 429,79 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

1 157 598,00 zł

Zakres projektu �
Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przyłą-

czami i przepompowniami przydomowymi w miejsco-
wościach: Kamienny Dwór, Wólka Pietkowska, Topczewo 
– Gmina Wyszki.

Beneficjent  �
Gmina Wyszki.

Opis projektu �
W ramach projektu wybudowano kanalizację sani-

tarną i tłoczną, w tym ciąg kanalizacji tłocznej z przyłą-
czami i przepompowniami przydomowymi dla potrzeb 
odprowadzania ścieków bytowych z przylegającej zabu-
dowy mieszkalnej. Realizacja projektu przyczyniła się do 
poprawy warunków życia mieszkańców wsi Kamienny 
Dwór, Wólka Pietkowska, Topczewo. 
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48 Województwo Podlaskie 

Gmina Narewka 

Całkowity koszt projektu 6 037 189,28 zł

Wkład Beneficjenta 2 305 402,71 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

1 601 981,00 zł

Zakres projektu �
Przebudowa ujęć wody i rozbudowa sieci wodno-ka-

nalizacyjnej w gminie Narewka.

Beneficjent  �
Gmina Narewka.

Opis projektu �
W ramach projektu wykonano prace związane z bu-

dową i wyposażeniem stacji wodociągowej, pompowni 
strefowych oraz wodociągów, jak również z wykonaniem 
kanalizacji sanitarnej we wsi Siemianówka. Realizacja 
projektu pozwoliła na poprawienie warunków socjalno-
bytowych, zmniejszenie zagrożenia zapadalności na cho-
roby związane ze spożyciem wody o złych parametrach 
chemicznych oraz zwiększyła bezpieczeństwo przeciw-
pożarowe mieszkańców gminy Narewka poprzez moder-
nizację sieci wodociągowej oraz ujęć wody. 



49Województwo Pomorskie 

Gmina Chmielno 

Całkowity koszt projektu 7 656 095,00 zł

Wkład Beneficjenta 4 578 633,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

3 077 462,00 zł

Zakres projektu �
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków i ka-

nalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chmielno i budowa 
sieci kanalizacyjnej we wsi Cieszenie.

Beneficjent  �
Gmina Chmielno.

Opis projektu �
W ramach realizacji projektu zmodernizowano istnie-

jącą przepompownię ścieków, wyposażono ją również 
w nowoczesny stopień oczyszczania mechanicznego. 
Przepustowość oczyszczalni wzrosła z 500 m3 do 1200 m3. 

Wybudowano nowy budynek administracyj-
no-socjalny, zainstalowano kontenerową stację 
zlewczą oraz wyposażono oczyszczalnię w nowy 
system awaryjnego zasilania. Całość inwestycji 
została zrealizowana z wykorzystaniem nowo-
czesnych i ekologicznych rozwiązań, spełniają-
cych wysokie normy jakościowe.

Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu  
ilość podłączonych do kanalizacji gospodarstw 
domowych. 
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50 Województwo Śląskie 

Gmina Brenna 

Całkowity koszt projektu 4 691 886,29 zł

Wkład Beneficjenta 2 170 821,29 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 521 065,00 zł

Zakres projektu �
Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z siecią przyłączy 

domowych Brenna Centrum – Brenna Bukowa.

Beneficjent  �
Gmina Brenna.

Opis projektu �
W ramach projektu wybudowano kanalizację sanitar-

ną wraz z siecią przyłączy oraz uzupełniono podstawowe 
elementy infrastruktury technicznej, powodujące popra-
wę warunków życia mieszkańców oraz warunków pro-
wadzenia działalności gospodarczej. W ramach projektu 
wykonano:

1) 8480,00 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
ø 200 PCV,

2) 6961,00 mb sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej 
ø 160 PCV,

3) 255 mb (11 szt.) kanalizacji ciśnieniowej ø 50 
PE, 

4) 2236 mb (352 szt.) przykanalików (przyłącza 
domowe) ø 160 PCV, oraz wykonano roboty 
związane z odtworzeniem dróg z płyt żelbe-
towych i asfaltowych o łącznej powierzchni 
8380 m2. Łącznie podłączono do kanalizacji 
sanitarnej 363 budynki, w tym wykonano 352 
połączeń grawitacyjnych i 11 podłączeń ciśnie-
niowych. Zrealizowanie projektu przyczyniło 
się m.in. do osiągnięcia pozytywnego efektu 
ekologicznego poprzez poprawę jakości wód, 
co ma istotny wpływ na ochronę środowiska. 
Inwestycja przyczynia się także do zwiększenia 
atrakcyjności miejscowości dla potencjalnych 
inwestorów, stanowi rozwój dla budownictwa 
mieszkaniowego. Poprzez poprawę stanu śro-
dowiska naturalnego zwiększa się atrakcyjność 
turystyczna i rekreacyjna Brennej.



51

PO
DS

TA
W

OW
E U

SŁ
UG

I D
LA

 G
OS

PO
DA

RK
I I 

LU
DO

ŚC
I W

IEJ
SK

IEJ



52 Województwo Śląskie 

Gmina Ożarowice

Całkowity koszt projektu 1 095 560, 40 zł

Wkład Beneficjenta 401 810,40 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

693 750,00 zł

Zakres projektu �
Budowa sieci wodociągowej wraz z doposażeniem 

istniejącej oczyszczalni ścieków i zakup wozu asenizacyj-
nego.

Beneficjent  �
Zakład Gospodarki Komunalnej w Ożarowicach.

Opis projektu �
Budowa sieci wodociągowej Niezdara – Ossy dała 

możliwości bezpośredniego zasilania wsi Ossy z sieci Gór-
nośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągowego w Kato-
wicach (bez konieczności mieszania wody). Istniejąca sieć 
wodociągowa stanowi dodatkowy kierunek zasilania dla 
okresowego zwiększenia poboru wody a także w przy-
padku usuwania ewentualnych awarii. Opomiarowanie 
gminnej sieci wodociągowej obejmowało montaż 18 
wodomierzy studziennych o średnicy 150 mm i 100 mm 
wraz z systemem nadajników umożliwiających przesyła-

nie danych do bazy komputerowej. Umożliwia 
to stały, całodobowy nadzór oraz szybką loka-
lizację miejsc wystąpienia awarii a tym samym 
pozwala podnieść jakość zaopatrzenia w wodę 
i jej racjonalne wykorzystanie bez zbędnych 
strat. Zakup samochodu asenizacyjnego wpłynął 
na zwiększenie ilości ścieków dostarczanych na 
oczyszczalnię przez mieszkańców Gminy Oża-
rowice. Agregat prądotwórczy został zakupiony 
dla awaryjnego zasilania oczyszczalni ścieków 
Pyrzowice. Agregat zabezpiecza pracę ciągłą 
oczyszczalni biologiczno – mechanicznej, która 
w czasie przerw w dostawie energii elektrycz-
nej narażona jest na utratę złoża biologicznego.
Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej oczyszczalni 
ścieków Pyrzowice polegało na opomiarowaniu 
ścieków oczyszczonych i surowych. Opomiaro-
wanie ścieków stanowiła dostawa i montaż elek-
tromagnetycznego przepływomierza o średnicy 
100 mm z okablowaniem w studni montażowej 
przy ujściu do rowu melioracyjnego. Montaż sta-
cji zlewnej o średnicy 100 mm wraz ze wstępną 
analizą jakości ścieków dowożonych samocho-
dami asenizacyjnymi. Montaż obu urządzeń 
usprawnił obsługę oczyszczalni ścieków oraz po-
zwolił na kontrolę ilości i jakość przyjmowanych 
i odprowadzanych ścieków. Realizacja projektu 
wpłynęła na poprawę infrastruktury technicznej 
związanej z zaopatrzeniem w wodę.
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Województwo Świętokrzyskie 

Gmina Stąporków 

Całkowity koszt projektu 3 563 152,08 zł

Wkład Beneficjenta 642 088,16 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

1 926 262,00 zł

Zakres projektu �
Budowa sieci wodociągowej w Janowie i kanalizacji 

sanitarnej w Hucisku – Gmina Stąporków.

Beneficjent  �
Gmina Stąporków.

Opis projektu �
Wykonanie projektu obejmowało utworzenie sieci 

wodociągowej w tym m.in.: uzbrojenie sieci wodociągo-
wej, zasuwy sieciowe, hydranty, studnie, rury ochronne, 
oznakowanie trasy sieci wodociągowej i armatury na 
słupkach, próby szczelności ciśnieniowej PVC, płukanie 
i dezynfekcję sieci, instalację zimnej i ciepłej wody, in-
stalację kanalizacji sanitarnej, zbiorniki na ścieki. Projekt 

obejmował także roboty ziemne, m.in. montaż 
kanału sanitarno-grawitacyjnego, kanałów tło-
czonych. Wykonano zjazd z drogi publicznej do 
pompowni, plac dojazdowy, ogrodzenie terenu 
pompowni. Projekt obejmował również zasilenie 
energetyczne przepompowni ścieków, roboty 
ziemne i montażowe przepompowni. Realizacja 
projektu wpłynęła na poprawę warunków życia 
mieszkańców miejscowości Janów oraz poprawę 
warunków prowadzenia działalności gospodar-
czej i życia mieszkańców.



54 Województwo Świętokrzyskie 

Gmina Łagów 

Całkowity koszt projektu 164 917,65 zł

Wkład Beneficjenta 33 795,40 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

101 383,00 zł

Zakres projektu �
Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach szkół 

podstawowych w Łagowie i Piotrowie.

Beneficjent  �
Gmina Łagów.

Opis projektu �
Wykonanie projektu obejmowało instalację kolek-

torów słonecznych na budynkach szkół podstawowych 
w Łagowie i Piotrowie w tym montaż kolektorów i roz-
dzielnicy Solarpol, montaż pomp wirowych, dostawę 
naczynia przeponowego, montaż układu sterowania 
elektrycznego zespołem - stacja solarna). Projekt obej-
mował także prace elektryczne i budowlane. Realizacja 

projektu pozwoliła zmniejszyć zużycie energii 
pozyskanej ze źródeł konwencjonalnych energią 
słoneczną pozyskiwaną przez system solarny co 
wpłynęło na ograniczenie ilości zanieczyszczeń 
przedostających się do powietrza, a tym samym 
poprawę stanu środowiska naturalnego oraz re-
dukcję kosztów związanych z przygotowaniem 
ciepłej wody użytkowej co korzystnie wpłynęło 
na rozwój gospodarczy i społeczny gminy.
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56 Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Gmina Lubawa

Całkowity koszt projektu 1 042 068,00 zł

Wkład Beneficjenta 12 626,31 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

425 344,00 zł

Inne źródła 1 029 441,69 zł

Zakres projektu �
Rozbudowa stacji uzdatniania wody z rurociągami do-

prowadzającymi w miejscowości Omule, wraz z wymianą 
zbiorników retencyjnych na stacji uzdatniania w Wałdy-
kach, gmina Lubawa.

Beneficjent  �
Zakład Komunalny Gminy Lubawa.

Opis projektu �
W ramach projektu dokonano modernizacji stacji 

uzdatniania wody, polegającej głównie na przystosowa-
niu budynku do umieszczenia w nim nowych urządzeń 
technologicznych oraz poprawiono funkcjonalność, este-
tykę i warunki higieniczne. Projekt zapewnił maksymalne 
wykorzystanie zdolności produkcyjnych ujęcia, co pozwo-
liło na odciążenie prac pobliskich stacji uzdatniania wody 
w okresach maksymalnego poboru lub podczas awarii czy 

pożaru. Rozbudowa stacji o zbiorniki retencyjne, 
pozwoliła wyrównać różnice między ilością wody 
dostarczanej ze studni, a rozbiorem wody z sieci 
wodociągowej. Korzyścią projektu jest poprawie-
nie parametrów fizyko – chemicznych produko-
wanej wody, tak że spełniły wymagania Ministra 
Zdrowia co do jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi, a połączone ze sobą systemy 
wodociągowe kilku ujęć dają możliwość wspo-
magania pracy stacji zbyt obciążonych, stacjami 
o mniejszym obciążeniu. Dodatkowym atutem 
jest fakt, ze stacja uzdatniania wody pracuje au-
tomatycznie – nie wymaga obsługi.

Dzięki realizacji projektu gmina umożliwiła 
mieszkańcom wsi dostęp do usług komunalnych, 
jakim jest zaopatrzenie w wodę, a obecnym 
odbiorcom - poprawę jakości życia na terenach 
wiejskich.
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58 Województwo Warmińsko-Mazurskie  

Gmina Kalinowo

Całkowity koszt projektu 8 988 716,00 zł

Wkład Beneficjenta 5 638 906,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

3 349 810,00 zł

Zakres projektu �
Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sani-

tarnej wraz z przyłączami Laski Wielkie, Łoje, Makosieje, 
Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, Czyńcze, Pisa-
nica, Mazurowo, Kulesze gm. Kalinowo.

Beneficjent  �
Gmina Kalinowo.

Opis projektu �
W ramach projektu wybudowano sieć wodociągową 

i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami o łącznej 
długości 77,14 km w miejscowościach Laski Wielkie, Łoje, 
Makosieje, Laski Małe, Sypitki, Kucze, Stacze, Romoty, 
Czyńcze, Pisanica, Mazurowo. W ramach projektu wyko-
nano:

- sieć wodociągową o długości - 31,36 km,
- przyłącza wodociągowe- 4,57 km,
- sieć kanalizacyjno-grawitacyjną - 9,67 km,
- sieć ciśnieniową - 28,18 km,
- przyłącza kanalizacyjne - 3,35 km,
- przepompownie ścieków sieciowe - 16 szt.,
- przydomowe przepompownie ścieków - 45 szt.
Dzięki zrealizowaniu projektu miejscowości Gminy 

Kalinowo położone w Obszarze Chronionego Krajobrazu 
Pojezierza Ełckiego i części Obszaru Chronionego Krajo-
brazu Jezior Rajgrodzkich są w pełni zwodociągowane 
i skanalizowane. Przyczynia się to do wzrostu ochrony 
środowiska naturalnego jak i zwiększenia efektu ekolo-
gicznego projektu.

Dzięki realizacji projektu poprawie uległy warunki ży-
cia mieszkańców południowej części Gminy Kalinowo.
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Województwo Wielkopolskie

Gmina Margonin

Całkowity koszt projektu 1 952 088,76 zł

Wkład Beneficjenta 754 034,76 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

1 200 054,00 zł

Zakres projektu �
Budowa kanalizacji sanitarnej Lipiny – Margońska 

Wieś.

Beneficjent  �
Gmina Margonin.

Opis projektu �
Projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej, kolektora tłocznego wraz z przepompow-
niami we wsi Margońska Wieś oraz kanalizację wsi Lipiny. 
Zakres prac w ramach projektu obejmował wykonanie:

- kanalizacji sanitarnej-grawitacyjnej DN 200 o długo-
ści 3460,5 m.,

- kanalizacji sanitarno-grawitacyjnej DN 160 o długo-
ści 1292m.,

- kanalizacji tłocznej DN 110 o długości 4141,5 m.

Korzyści z budowy kanalizacji to: likwidacja 
przesiąkań ścieków do gruntu, dopływu nie-
oczyszczonych ścieków, nieprzyjemnych zapa-
chów, zagrożenia epidemiologicznego szamb 
w miejscowości Lipiny i Margońska Wieś, zwięk-
szenie długości sieci kanalizacji sanitarnej na 
terenie gminy; wzrost liczby gospodarstw domo-
wych przyłączonych do sieci kanalizacyjnej; pod-
wyższenie standardu życia mieszkańców. Wybu-
dowana sieć kanalizacji sanitarnej odprowadza 
ścieki bytowo-gospodarcze od mieszkańców 
i instytucji do oczyszczalni ścieków Margonin. 
W ramach projektu wybudowano łącznie 9,86 
km kanalizacji sieciowej, z której korzysta łącznie 
760 osób. Realizacja projektu przyczyniła się do 
poprawienia podstawowych usług na obszarach 
wiejskich, które warunkują rozwój społecz-
no-gospodarczy, co przyczynia się do poprawy 
warunków życia oraz prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Dzięki realizacji projektu nastąpiła poprawa 
stanu systemu wodno-ściekowego gminy, po-
prawa stanu środowiska naturalnego na terenie 
gminy (zahamowanie degradacji zasobów wód 
podziemnych). Ponadto projekt przyczynił się 
poprawy konkurencyjności gminy poprzez zwięk-
szenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej.
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Województwo Warmińsko-Mazurskie 

Gmina Szczytno

Całkowity koszt projektu 3 962 938,90 zł

Wkład Beneficjenta 1 541 606,90 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

2 421 332,00 zł

Zakres projektu �
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipowa 

Góra Wschodnia, Lemany, Korpele, Nowiny oraz zakup 
ciągnika i wozu asenizacyjnego przeznaczonego do wy-
wozu nieczystości płynnych z terenu gminy Szczytno.

Beneficjent  �
Gmina Szczytno.

Opis projektu �
W miejscowościach Lipowa Góra Wschodnia, Lemany, 

Nowiny, Korpele wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej. 
W celu stworzenia systemu wywozu odpadów komunal-
nych płynnych na terenie gminy Szczytno z miejscowości, 
w których nie została wybudowana sieć kanalizacji sani-
tarnej, zakupiono ciągnik i wóz asenizacyjny.

Dzięki realizacji projektu podniesione zostały 
standardy związane z poziomem życia miesz-
kańców, ochroną środowiska, a także wzrosła 
atrakcyjność terenu jako miejsca zamieszkania 
i wypoczynku. 
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62 Województwo Zachodniopomorskie 

Gmina Kamień Pomorski

Całkowity koszt projektu 553 125,47 zł

Wkład Beneficjenta 215 854,47 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

337 271,00 zł

Zakres projektu �
Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną 

na potrzeby oświetlenia ulicznego w gminie Kamień 
Pomorski.

Beneficjent  �
Gmina Kamień Pomorski.

Opis projektu �
W ramach projektu zamontowane zostały lampy 

oświetlenia ulicznego w miejscach, w których istniejąca 
infrastruktura energetyczna nie pozwalała na przyłącze-
nie nowych obiektów, a ewentualne doprowadzenie linii 
zasilających tradycyjne oświetlenie uliczne wielokrotnie 
przekraczałoby koszt wybudowania nowego oświetlenia. 
Projekt objął miejscowości: Śniatowo, Szumiąca, Rarwi-
no, Dusin, Wrzosowo, Żółcino, Trzebieszewo, Strzeżewo, 

Borucin, Rzewnowo, Grabowo. Łącznie zamonto-
wano 39 lamp solarnych. Podstawowym atutem 
inwestycji jest jej proekologiczny charakter oraz 
brak rachunków za zużytą energię elektryczną. 
Zamontowane panele solarne pozwalają na za-
silanie lamp przez energię słoneczną, a turbiny 
wiatrowe - przez energię wiatrową w przypadku 
słabego nasłonecznienia w okresie jesienno-zi-
mowym. Zastosowane lampy typu LED przyczy-
niają się również do zaoszczędzenia dużej ilości 
pozyskanej energii.

Zrealizowany projekt przyczynił się do rozpo-
wszechnienia na terenie gminy wiedzy na temat 
proekologicznych rozwiązań w dziedzinie zasi-
lania różnych obiektów w energię pozyskaną ze 
źródeł odnawialnych.
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64 Województwo Zachodniopomorskie 

Gmina Darłowo

Całkowity koszt projektu 1 459 730, 00 zł

Wkład Beneficjenta 564 540, 00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

895 190, 00 zł

Zakres projektu �
Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Dobiesław, 

gmina Darłowo.

Beneficjent  �
Gmina Darłowo.

Opis projektu �
W ramach projektu zmodernizowane zostało ujęcie 

wody poprzez generalny remont budynku stacji uzdat-
niania wody oraz całkowitą wymianę urządzeń sanitar-
nych i technologicznych ujęcia i stacji uzdatniania. Projekt 
dotyczył modernizacji ujęcia zaopatrującego w wodę ok. 
50 % ludności gminy, tj. ponad 3800 mieszkańców. Dzię-
ki modernizacji ujęcia wody, dostarczana woda spełnia 
wymagane przepisami prawa parametry, ujęcie pracuje 
bezawaryjnie i nie ma przerw w dostawie wody.
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„Wdrażanie lokalnych 
strategii rozwoju”

OŚ 4 
LEADER



68 Województwo Pomorskie

Gmina Przodkowo

Całkowity koszt projektu 33 243,99 zł

Wkład Beneficjenta 9 973,20 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

23 270,79 zł

Zakres projektu �
Budowa sauny ogrodowej oraz balii ogrodowej.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Projekt został zrealizowany w ramach małych pro-

jektów. Celem projektu było podniesienie atrakcyjności 
turystycznej gospodarstwa agroturystycznego poprzez 
stworzenie warunków do odpoczynku i relaksu.

W ramach przedmiotowego projektu przy Gospodar-
stwie Agroturystycznym Baza Wypadowa na Kaszubach 
na obszarze LGD Turystyczne Kaszuby wybudowano 
saunę ogrodową wraz z balią. Dodatkowo obiekt posa-
dowiony został na podłożu przygotowanym z kamienia 
polnego a całość zadaszona drewnianą wiatą. Obiekt 
powstał w 2011 roku. Ponadto w ramach projektu zaku-

piono wyposażenie do sauny; ręczniki i szlafroki 
kąpielowe, które ozdobione zostały haftem ka-
szubskim. 

 
Ponadto, budowa obiektu cechowała się dużą 

innowacyjnością na terenie LGD Stowarzyszenie 
Turystyczne Kaszuby. W podobną infrastrukturę 
nie jest wyposażone żadne gospodarstwo na te-
renie gminy Przodkowo jak również na obszarze 
objętym LSR nie występuje taka forma uatrakcyj-
nienia oferty gospodarstwa agroturystycznego.
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69Województwo Łódzkie

Gmina Budziszewice

Całkowity koszt projektu 28 000,00 zł

Wkład Beneficjenta 8 400,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

19 600,00 zł

Zakres projektu �
Zakup kajaków i poprawa świadczonych usług.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Projekt został zrealizowany w ramach małych pro-

jektów. Jego celem było podniesienie atrakcyjności re-
gionu i zwiększenie poprawy jakości życia mieszkańców 
poprzez turystykę kajakową w Dolinie Policy. W ramach 
projektu rozbudowano bazę kajakową, poprzez zakup 
10 dodatkowych dwuosobowych kajaków turystycznych 
wraz z kompletnym wyposażeniem, co pozwoli na ob-

sługę ok. 80 osób dziennie. Poprawiło to jakość 
świadczonych usług. Dzięki realizacji operacji od 
maja do września w każdym roku odbywają się 
spływy kajakowe. Głównym kierunkiem działań 
jest organizowanie spływów kajakowych dla 
amatorów, chcących zapoznać się z bogatą histo-
rią i ciekawym krajobrazem nadpilicznych oko-
lic. Korzystając ze spływów kajakowych w ciszy 
i spokoju można obcować z naturą, poznając jej 
wszelkie walory.

Zrealizowane przedsięwzięcie ma szansę 
utrzymać długotrwały wpływ na rozwój lokalny 
ponad wymagany okres związania z celem, pod-
nosi atrakcyjność turystyczną regionu, uatrakcyj-
nia spędzanie czasu, zapewnia zajęcie dzieciom. 
Spływy kajakowe poprawiają sprawność fizyczną. 
Ogólnie wpływają pozytywnie na cały organizm, 
ponieważ spędzamy dużo czasu na świeżym po-
wietrzu i cały czas jesteśmy w ruchu. Inną zaletą 
jest to, że podczas spływów kajakowych uczest-
nicy mogą podziwiać piękne widoki.
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70 Województwo Zachodniopomorskie  

Gmina Czaplinek

Całkowity koszt projektu 154 365,00 zł

Wkład Beneficjenta 91 615,00 zł

Wysokość dofinansowania 50 200,00 zł

Zakres projektu �
Zakup panoramicznego dźwigu osobowego.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie usług noclegowych.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono i zamontowano panora-

miczny dźwig osobowy w obiekcie noclegowym znajdu-
jącym się w Siemczynie w gminie Czaplinek. Dzięki reali-
zacji projektu nastąpiło podniesienie standardu obiektu. 
W wyniku realizacji projektu podniesiono zatrudnienie 
o jedną osobę. 
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71Województwo Opolskie    

Gmina Lasowice Wielkie

Całkowity koszt projektu 168 270,00 zł

Wkład Beneficjenta 99 868,00 zł

Wysokość dofinansowania 51 301,50 zł

Zakres projektu �
Utworzenie wypożyczalni nowoczesnego sprzętu do 

uprawiania turystyki i rekreacji wodnej.

Beneficjent  �
Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą 

w zakresie wypożyczania sprzętu rekreacyjnego i spor-
towego.

Opis projektu �
W ramach projektu zakupiono: kajaki, rowery wod-

ne, deski do windsurfingu, łodzie, katamaran, środki 
do transportu wypożyczanego sprzętu (specjalistyczne 
bagażniki dachowe, przyczepa do przewozu łodzi) oraz 

kontener do przechowywania w/w sprzętu.
Dzieki realizacji projektu utworzone zostało 

jedno miejsce pracy.
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Województwo Dolnośląskie 

Gmina Radwanice

Całkowity koszt projektu 33 027,50 zł

Wkład Beneficjenta 9 975,50 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

23 052,00 zł

Zakres projektu �
Utworzenie małej infrastruktury turystycznej.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Operacja została zrealizowana w ramach małych pro-

jektów. Jej celem było utworzenie małej infrastruktury 
turystycznej w sąsiedztwie rezerwatu przyrody „Buczyna 
Jakubowska”, w miejscowości Jakubów, w powiecie pol-
kowickim. Realizacja projektu nawiązuje do dziedzictwa 
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła Starszego, Źródełka 
św. Jakuba oraz Szlaku św. Jakuba.

W ramach operacji stworzono miejsce wypoczynko-
wo-biwakowe, na które składają się: dwie małe wiaty 
turystyczne wraz z wyposażeniem (stoły, ławeczki, kosze 
na śmieci) dla 40 osób. W obu obiektach prowadzone 
są w ramach realizacji Regionalnego Programu Eduka-
cyjnego „Lekcje w przyrodzie” zajęcia na temat ekolo-

gii z udziałem uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. Wiaty turystyczne stanowią 
doskonały punkt widokowy dla turystów licznie 
odwiedzających miejscowość Jakubów.

Realizacja projektu przyczyniła się do rozwoju 
miejscowości i regionu poprzez zwiększenie ilości 
turystów. Ponadto, projekt ten dokładnie wpisał 
się w założenia Lokalnej Strategii Rozwoju  Lo-
kalnej Grupy Działania Fundacji Porozumienie 
Wzgórz Dalkowskich w cel ogólny nr 1 „Rozwój 
infrastruktury turystyczno–rekreacyjnej i spor-
towej”.
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Województwo Dolnośląskie 

Gmina Ziębice 

Całkowity koszt projektu 16 715,54 zł

Wkład Beneficjenta 5 014,67 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

11 700,87 zł

Zakres projektu �
Zakup uli i wyposażenia.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Operacja została zrealizowana w ramach małych pro-

jektów. Celem projektu jest stworzenie miejsca, gdzie 
mieszkańcy i goście przebywający na obszarze LGD 
„Qwsi”, a w szczególności dzieci i młodzież, będą mogli 
zapoznać się ze specyfiką zawodu pszczelarza.

W ramach projektu zakupiono następujące elementy 
wyposażenia: ul demonstracyjny służący do pokazów ży-
cia rodziny pszczelej, ul stylizowany na tradycyjny, barć, 

inhalator, odstojnik nierdzewny, stół do wytopu 
wosku, komora do dekrystylizacji, sito stożkowe 
do beczki. Ponadto, w zakresie działań związa-
nych z promowaniem i informowaniem efektów 
operacji, wykonano tablicę informacyjną i tablice 
edukacyjne oraz wydrukowano ulotki i opraco-
wano stronę internetową.

Mieszkańcy z terenu LGD Qwsi i turyści prze-
jeżdżający obok pasiek mogą się zatrzymać 
i przeczytać informacje zawarte na tablicach. 
Pasiekę odwiedzają również licznie wycieczki 
szkolne. 



74 Województwo Lubelskie 

Gmina Gorzków 

Całkowity koszt projektu 163 499,00 zł

Wkład Beneficjenta 81 749,50 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

81 749,50 zł

Zakres projektu �
Remont i modernizacja pomieszczeń w budynku han-

dlowym na potrzeby uruchomienia studia modelowania 
sylwetki.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przy-

znania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. W ramach projektu wykonane 
zostały prace remontowe w pomieszczeniach, zakupiono 
maszyny i urządzenia do ćwiczeń, saunę fińską z zesta-
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wem infrared oraz meble do recepcji, szafki do 
szatni i elementy wyposażenia wnętrz.
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Województwo Lubelskie 

Gmina Izbica 

Całkowity koszt projektu 888 207,00 zł

Wkład Beneficjenta 588 207,00 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

300 000,00 zł

Zakres projektu �
Budowa oraz wyposażenie obiektu zakwaterowania 

turystycznego i rekreacyjnego przeznaczonego pod wy-
najem samodzielnych pokoi.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Zrealizowany projekt odpowiada warunkom przy-

znania pomocy w ramach działania „Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw”. W wybudowanym w ramach pro-

jektu budynku zakwaterowania turystycznego i 
rekreacyjnego świadczone są usługi wynajmu 
pokoi w ciągu całego roku. Teren wokół budynku 
został ogrodzony i utwardzony z wyznaczonym 
parkingiem dla gości. Obiekt przystosowany 
jest do ciągłej obsługi max. 17 osób. W obiekcie 
znajduje się 8 pokoi, 5 kuchni oraz 6 łazienek. 
Budynek wystylizowany został na oficynę go-
spodarczą charakterystyczną dla XIX-wiecznych 
zespołów dworskich i jest położony na skraju XIX 
wiecznego parku. 



76 Województwo Zachodniopomorskie 

Gmina Choszczno 

Całkowity koszt projektu 10 940,00 zł

Wkład Beneficjenta 3 294,32 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

7 645,68 zł

Zakres projektu �
Zorganizowanie imprezy o charakterze rekreacyjno-

integracyjno-edukacyjnej.

Beneficjent  �
Uczniowski Klub Sportowy.

Opis projektu �
Projekt został zrealizowany w ramach małych projek-

tów w celu utrwalenia wśród uczestników i odbiorców 
operacji zasad bezpiecznego spędzania czasu nad wodą 
oraz popularyzacji i upowszechniania pływania wśród 
dzieci i młodzieży. Ważnymi celami były również wspie-
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ranie współzawodnictwa  sportowego wśród 
młodzieży, wychowanie i przeciwdziałanie alko-
holizmowi, narkomanii i wandalizmowi poprzez 
promowanie zdrowego sportowego stylu życia. 

Operacja polegała na organizacji imprezy  o 
charakterze rekreacyjno-integracyjno-edukacyj-
nym i składała się z czterech bloków: maratonu 
pływackiego, pokazu ratownictwa medycznego 
ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeń-
stwa na wodzie oraz udzielania pierwszej pomo-
cy dla osób tonących, pokazu płetwonurków po-
łączonego z lekcją historii, bazującą na emocjach 
uczestników operacji, oraz bloku  rekreacyjnego 
w którym uczestnicy mogli  skorzystać ze sprzętu 
rekreacyjnego tj. kajaki, rowery wodne, banan  w 
celu  nauki sposobu bezpiecznego i atrakcyjnego  
spędzenia czasu  nad wodą połączonego z pikni-
kiem rodzinnym.

Uczestnicy dzięki przeprowadzonej opera-
cji zdobyli praktyczne umiejętności w zakresie 
podstaw ratownictwa przedmedycznego oraz 
nurkowania.
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Województwo Lubelskie 

Gmina Krzeszyce 

Całkowity koszt projektu 182 690,70 zł

Wkład Beneficjenta 108 426,20 zł

Wysokość dofinansowania
w ramach EFRROW

74 264,50 zł

Zakres projektu �
Zakup urządzeń do realizacji imprez plenerowych na 

obszarach wiejskich.

Beneficjent  �
Osoba fizyczna.

Opis projektu �
Operacja została zrealizoawna w ramach małych 

projektów. W ramach projektu zakupiona została scena, 
oświetlenie oraz urządzenie do nagłośnienia imprez na 
terenach wiejskich, takich jak: festyny, imprezy tema-
tyczne, integracyjne, kulturalne, sportowe oraz impre-
zy promujące dziedzictwo danego regionu. W ramach 
działalności prowadzona jest współpraca z lokalnymi 
ośrodkami kultury, urzędami gmin, stowarzyszeniami 

oraz agencjami koncertowymi polegająca na 
realizacji techniki estradowej (sceny, oświetlenia 
oraz nagłośnienia) podczas imprez plenerowych 
oraz koncertów, a także imprez organizowanych 
w pomieszczeniach. Zastosowana została mobil-
na scena, którą można zainstalować praktycznie 
na każdym terenie.
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80 WAŻNE INSTYTUCJE
DLA PROW 2007-2013

INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA: 
MINISTER ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
http://www.minrol.gov.pl

AGENCJA PŁATNICZA: 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl/

PODMIOTY WDRAŻAJĄCE:
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
http://www.arimr.gov.pl

Samorządy Województw:
Dolnośląskie: www.umwd.dolnyslask.pl 
Kujawsko-Pomorskie: www.kujawsko-pomorskie.pl 
Lubelskie: www.lubelskie.pl 
Lubuskie: www.lubuskie.pl 
Łódzkie: www.lodzkie.pl
Małopolskie: www.malopolskie.pl
Mazowieckie: www.mazovia.pl
Opolskie: www.umwo.opole.pl
Podkarpackie: www.umwp.podkarpackie.pl
Podlaskie: www.wrotapodlasia.pl
Pomorskie: www.woj-pomorskie.pl
Śląskie: www.slaskie.pl 
Świętokrzyskie: www.sejmik.kielce.pl 
Warmińsko-Mazurskie: www.wrota.warmia.mazury.pl 
Wielkopolskie: www.umww.pl 
Zachodniopomorskie: www.wzp.pl
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