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TYTUŁEM WSTĘPU
Cztery lata temu, gdy narodziła się idea utworzenia LGD zakładaliśmy, że jej realizacja 
przyniesie określone, bardzo wymierne efekty. Planowaliśmy między innymi utworzenie  
50 miejsc pracy dla mieszkańców naszego subregionu. Były to zamierzenie śmiałe, aczkolwiek 
realne. Dziś przybierają one rzeczywiste kształty. Dzięki naszej wspólnej pracy powstają 
nowe mikroprzedsiębiorstwa i rozwijają się już istniejące. Wykorzystując fundusze unijne 
samorządy gmin będące członkami naszego Stowarzyszenia, budują boiska, place zabaw 
oraz inne obiekty użyteczności publicznej. Środki finansowe będące w naszej dyspozycji 
umożliwiły realizację wielu ciekawych projektów o charakterze sportowym, kulturalnym  
i edukacyjnym.

Publikacja którą państwu prezentujemy stanowi formę sprawozdania z postępów we wdrażaniu 
LSR na lata 2007-2015. Dzięki niej możecie nas rozliczyć z wykonanej pracy. Zamieściliśmy w niej 
również informacje o projektach, które zostały sfinansowane w ramach POKL.  Zrealizowaliśmy 
je jako działania komplementarne z naszą strategią.

Korzystając z okazji pragnę podziękować wszystkim, którzy przyczyniają się do osiągania celów 
jakie sobie postawiliśmy. Szczególnie chciałbym podziękować temu, którego nie ma już wśród 
nas. Był jednym z głównych architektów i motorów napędowych naszego Stowarzyszenia – 
projektu. Kolega Marek Buczkowski na zawsze pozostanie w naszej dobrej pamięci.

                                                                         Marek Przedniczek
                                                   Prezes Stowarzyszenia LGD „Puszcza Kozienicka”

  Marek Przedniczek

Marek Buczkowski
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Zespół doradczy
Marek Przedniczek - koordynator projektu,
Michał Kusio - kierownik biura,
Renata Katarzyna Wołos - specjalista ds. finansów i rachunkowości,
Irena Bielawska - specjalista ds. projektów,                                                                                                     
Izabela Śmietanka - specjalista ds. projektów,                                                                                                
Aleksandra Wieczorek - specjalista ds. promocji,
Piotr Mielcarzewicz - specjalista ds. IT.

Dane kontaktowe: 
BIURO PROJEKTU, 26-900 Kozienice, Radomska 23
Tel.: 601 217 102, (48) 366 18 99
e-mail: biuro@lgdkozienice.pl, www.lgdkozienice.pl
Godziny pracy: pn. - pt. 9:00 - 17:00

FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE 
UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA

Biuro projektu
Biuro projektu oferuje bezpłatne doradztwo w zakresie:
• Przygotowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie lokalnych 
  strategii rozwoju” w tym operacji: 
 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” 
 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
 „Odnowa i rozwój wsi” 
 „Małe projekty” 
• przygotowanie i opracowanie wniosków aplikacyjnych w ramach: PROW, POKL, RPO WM i inne
• szkolenia i doradztwo w zakresie: ABC przedsiębiorczości, rachunkowość podmiotu gospodar-
  czego, biznesplan i marketing działalności gospodarczej, zakładania Centrów Rozwoju Lokalnego, 
  elastyczne formy pracy,                                                                                                                                                                   
• udzielanie informacji dotyczących tworzenia i funkcjonowania podmiotów gospodarczych działa-
  jących w oparciu o zasady ekonomii społecznej,                                                                                             
• opracowywanie: lokalnych strategii rozwoju, planów rozwoju lokalnego, regionalnych strategii
  innowacji, planów odnowy miejscowości, strategii społecznego rozwoju gminy,
  strategii rozwoju produktu turystycznego oraz innych dokumentów planistycznych,                    
• organizacja targów i konferencji.
Nasza oferta skierowana jest do wszystkich mieszkańców obszaru objętego LSR jak również do 
osób prawnych i jednostek samorządu terytorialnego.
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WYDARZENIA KULTURALNE
Tradycje kulinarne oraz dorobek artystyczny naszego regionu prezentowaliśmy podczas 
trzech festynów rodzinnych zorganizowanych w gminach Kozienice, Magnuszew oraz 
Ryczywół. W trakcie imprezy zaproszeni goście mogli podziwiać dzieła wykonane przez 
lokalnych twórców oraz kosztować wyrobów wykonanych według tradycyjnych receptur,  
w oparciu o lokalne produkty Ziemi Kozienickiej.

Nasze Stowarzyszenie było także organizatorem konkursu plastyczno – literackiego pt.  
„Kobieta na planecie Ziemia. Stał się on inspiracją do stworzenia niepowtarzalnych prac 
pisemnych i malarskich, które zostały zaprezentowane podczas wystawy w Bibliotece Publicznej  
w Kozienicach.

Dla uczniów szkół podstawowych przeprowadziliśmy warsztaty malarstwa, rzeźby i haftu.  
W tajniki sztuki ludowej wprowadzili uczestników nasi członkowie - twórcy regionalni. Odwie-
dziliśmy 12 szkół, łącznie w spotkaniach wzięło udział 360 dzieci.

4
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Dorobek mieszkańców naszego subregionu prezen-
towaliśmy podczas różnych wydarzeń promocyjnych 
odbywających się także poza obszarem naszego 
działania. Wśród nich znalazły się:

• XVIII Jarmark Sztuki Ludowej w Iłży,
• Jarmark św. Jana w Radomiu,
• Dni Ogórka,
• Dożynki Wojewódzkie,
• Dożynki Powiatowe,
• Dożynki w Sieciechowie,
• Dni Garbatki.

5
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DEBATY I KONFERENCJE 
NA TEMAT ROZWOJU SUBREGIONU KOZIENICKIEGO

• I Regionalna Konferencja Gospodarczo – Ekonomiczna – 25 czerwiec 2010.

• „Południowe Mazowsze, czyli razem dla rozwoju turystyki i gospodarki subregionu” – 8 wrzesień 2010.

• „Biznes bez granic” – II Regionalna Konferencja Gospodarczo – Ekonomiczna – 9 listopad 2010.

• III Konferencja Regionalna – „Aktywność ekonomiczna i perspektywy rozwoju subregionu kozienickiego” – 19 wrzesień 2011.

• „Dzień dzisiejszy i jutro działania osi 4 - LEADER” – 20 styczeń 2012.
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Marek Przedniczek - Prezes LGD Puszcza Kozienicka i Janina Ewa 
Orzełowska - Członek Zarządu Województwa Mazowieckiego

Prof. dr hab. Marek Rocki - Senator RP

Leszek Ruszczyk 
- Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego III Konferencja Regionalna

Marcin Kierwiński 
- poseł na Sejm VII kadencji

Krzysztof Zborowski 
- Prezes Zarządu Elektrowni Kozienice S.A.



NASZE WYDAWNICTWA
Dotychczas wydaliśmy: 

• PORADNIK – KROK PO KROKU 
  – JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ
  GOSPODARCZĄ; nakład 200 egzemplarzy

• INFORMATOR – JAK ROZPOCZĄĆ DZIAŁALNOŚĆ
  GOSPODARCZĄ W FORMIE PODMIOTU 
  EKONOMII SPOŁECZNEJ?; 
  nakład 1000 egzemplarzy

• DOBRE PRAKTYKI; nakład 1000 egzemplarzy 

• RZEŹBA, MALARSTWO, HAFT - DOROBEK 
  MIESZKAŃCÓW ZIEMI KOZIENICKIEJ Część I;
  nakład 1000 egzemplarzy

• RZEŹBA, MALARSTWO, HAFT – DOROBEK
  MIESZKAŃCÓW ZIEMI KOZIENICKIEJ Część II;
  nakład 1800 egzemplarzy

8
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NASZE MEDIA
STRONA INTERNETOWA 
www.lgdkozienice.pl

TELEWIZJA INTERNETOWA

PRASA 
wydajemy cyklicznie Biuletyn Informacyjny w nakładzie 1500 egzemplarzy, który zawiera informacje 
dotyczące: Stowarzyszenia, aktualności, naborów, Lokalnej Strategii Rozwoju, działań realizo-
wanych przez Stowarzyszenie oraz wydarzeń, w których aktywnie współuczestniczymy, jak 
również i z tych, które organizujemy.
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Podstawowe informacje 
dotyczące działania: 
Tworzenie i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw

Beneficjenci: 
• osoby fizyczne, osoby prawne 
- podejmujące lub prowadzące 
działalność gospodarczą, 
• spółki prawa handlowego 
nieposiadające osobowości 

prawnej, wspólnicy spółek cywilnych – prowadzące(y) 
działalność gospodarczą, jako mikroprzedsiębiorstwo oraz 
spełniające(y) obowiązujące kryteria dostępu do pomocy.

Zakres pomocy:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego 
  z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych 
  oraz nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego 
  z  modernizacją istniejących budynków mieszkalnych,
• zagospodarowania terenu,
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu,
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania 
  służącego wsparciu podejmowanej lub wykonywanej  
  działalności gospodarczej;
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu 
  samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu 
  mniej niż 8 osób (łącznie z kierowcą).

Pomoc może być przyznana, jeśli:
• operacja jest uzasadniona ekonomicznie,
• spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów 
  prawa, 
• siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania 
  przedsiębiorcy znajduje się na terenie Gmin: Sieciechów, 

  Gniewoszów, Garbatka-Letnisko, Głowaczów, Magnuszew, 
  Grabów n/Pilicą, Kozienice  
• biznes plan przewiduje utworzenie co najmniej 1 miejsca 
  pracy, co uzasadnione jest zakresem rzeczowym operacji,
  w okresie ostatnich 2 lat poprzedzających złożenie wniosku, 
• Wnioskodawcy nie przyznano pomocy inwestycyjnej 
  w ramach działania Wsparcie oraz promocja 
  przedsiębiorczości i samozatrudnienie, objętego 
  Programem Operacyjnym „Kapitał Ludzki, 2007-2013”,
• operacja nie jest finansowana z udziałem innych środków 
  publicznych,
• wysokość kosztów kwalifikowalnych operacji wynosi 
  powyżej 20 tys. zł.
• Operacja będzie realizowana w jednym albo w dwóch 
  etapach.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Benefi-
cjentowi w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 
100 tys. zł albo 500 tys. zł – w przypadku, gdy Beneficjent 
realizuje wyłącznie operację albo operacje dotyczące 
wytwarzania biogazu rolniczego lub energii elektrycznej  
z biogazu rolniczego. Beneficjenci mają możliwość korzystania 
z zaliczek na realizację operacji w wysokości do 50% 
przyznanej kwoty pomocy zawartej w umowie przyznania 
pomocy.
Pomoc udzielana jest w formie refundacji maksymalnie 50% 
poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Maksymalna 
wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi 
w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć:
• 100 tys. zł - jeśli ekonomiczny plan operacji (biznes plan) 
  przewiduje utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc 
  pracy,
• 200 tys. zł - co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsc pracy,
• 300 tys. zł - co najmniej 3 miejsc pracy.

                           Irena Bielawska - Specjalista ds. projektów
 

NOWY OBIEKT 
GASTRONOMICZNY 

W RYCZYWOLE
BENEFICJENT: 
Sławomir Flakiewicz – Ryczywół; gmina Kozienice

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 637 832,00zł       
KWOTA DOFINANSOWANIA: 199 000,00zł

CELE OPERACJI: 
Utworzenie mikroprzedsiębiorstwa z branży 
gastronomicznej. 

REZULTATY OPERACJI:
• obiekt usługowo - gastronomiczny,
• utworzenie 2 miejsc pracy.

2
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NOWE 

NOWE MASZYNY, 
NOWE MIEJSCA PRACY
BENEFICJENT: 
Wojciech Węgrzycki – Brzóza; 
gmina Głowaczów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 246 600,20 zł       
KWOTA DOFINANSOWANIA: 97 900,00 zł

CELE OPERACJI: 
Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego 
kompleksowe usługi remontowo-budowlane.

REZULTATY OPERACJI:
• nowe przedsiębiorstwo remontowo 
  – budowlane,
• ciągnik marki FARMTRAC 685 DT 
  z przyczepą,
• samochód dostawczy marki Renault 
  do przewożenia sprzętu oraz materiałów
  budowlanych,
• utworzenie 4 nowych miejsc pracy.  

MASZYNY BUDOWLANE 
Z DOFINANSOWANIEM UNIJNYM

BENEFICJENT: 
Marek Wołos – Stanisławice; gmina Kozienice

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 200 000 zł       
KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000 zł

CELE OPERACJI: 
Podniesienie rentowności oraz zwiększenie konkurencyjności na rynku lokalnym.

REZULTATY OPERACJI:
• powiększenie parku maszynowego o  maszynę wielofunkcyjną 
  (koparko – ładowarkę JCB),
• utworzenie 2 nowych miejsc pracy,
• rozszerzenie zakresu świadczonych usług.

1312
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MIKROPRZEDSIĘBIORSTWO, 



RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ

Podstawowe informacje dotyczące 
działania: Różnicowanie w kierunku 
działalności nierolniczej

Beneficjenci
O pomoc może ubiegać się rolnik, jego 

domownik, lub małżonek tego rolnika, który m.in.: 
• jest pełnoletni i nie ukończył 60 roku życia, 
• ma miejsce zamieszkania w miejscowości należącej do: gminy
  wiejskiej, lub gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast 
  liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, lub gminy miejskiej, 
   z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, 
• jest nieprzerwanie ubezpieczony w pełnym zakresie w KRUS przez 
  okres co najmniej ostatnich 12 miesięcy poprzedzających miesiąc 
  złożenia wniosku o przyznanie pomocy,

Zakres pomocy
• usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa i usług dla ludności 
• sprzedaży hurtowej i detalicznej, 
• rzemiosła lub rękodzielnictwa, 
• robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, 
• usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją 
  i wypoczynkiem, w tym wynajmowania pokoi w budynku
  mieszkalnym oraz sprzedaży posiłków domowych lub świadczenia 
  innych usług związanych z pobytem  turystów w gospodarstwie rolnym, 
• usług transportowych, 
• usług komunalnych, 
• przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, 
• magazynowania lub przechowywania towarów, 

DOFINANSOWANIE UNIJNE 
ZWIĘKSZA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA

BENEFICJENT: Krzysztof Drela - Dębowola; gmina Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 125 660,00 zł       
KWOTA DOFINANSOWANIA:  48 373,50 zł

CELE OPERACJI: Wzrost konkurencyjności i zwiększenie poziomu zatrudnienia.

REZULTATY OPERACJI:
• powiększenie parku maszynowego o ciągnik marki CASE JX 70 o mocy 53 KW/72 KM,
• zwiększenie zatrudnienia o 1 miejsce pracy,
• rozszerzenie zakresu działalności firmy w zakresie pozyskiwania drewna.
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• wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, 
• rachunkowości i doradztwa lub usług informatycznych.

Koszty kwalifikowalne:
• budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją
  niemieszkalnych obiektów budowlanych oraz nadbudowy,
  przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących 
  budynków mieszkalnych; 
• zagospodarowania terenu; 
• zakupu maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; 
• zakupu sprzętu komputerowego i oprogramowania służącego 
  wsparciu podejmowanej lub rozwijanej działalności nierolniczej; 
• zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów 
  osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób 
  (łącznie z kierowcą).

Pomoc udzielana jest w formie refundacji do 50% kosztów kwalifi-
kowalnych.
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu Beneficjentowi 
w okresie realizacji Programu nie może przekroczyć 100 tys. złotych.

                               Irena Bielawska - Specjalista ds. projektów



MEDYCYNA ESTETYCZNA NOWYM ŹRÓDŁEM DOCHODU

BENEFICJENT: Marek Ślipski – Garbatka – Letnisko; gmina Garbatka - Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 67 445,00 zł         
KWOTA DOFINANSOWANIA: 33 722,00 zł

CELE OPERACJI: Otworzenie działalności gospodarczej mającej na celu poprawę jakości życia i zdrowia pacjentów.

REZULTATY OPERACJI:
• nowe przedsiębiorstwo,
• sprzęt do rehabilitacji i medycyny estetycznej,
• utworzenie 3 nowych miejsc pracy,
• poprawa jakości opieki nad pacjentem.
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RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

NOWE MIEJSCA PRACY 
W SEKTORZE USŁUG

BENEFICJENT: 
Adam Szewc – Sieciechów; gmina Sieciechów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 345 458,00 zł       
KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

CELE OPERACJI: 
Pozyskanie nowego źródła dochodu poza 
rolnictwem. 

REZULTATY OPERACJI:
• przedsiębiorstwo, świadczące usługi 
  w zakresie odśnieżania oraz prac polowych,
• ciągnik, pług do odśnieżania i agregat 
  do uprawy roli,
• utworzenie 2 nowych miejsc pracy.

RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 



PRODUKCJA I PRZETWARZANIE 
TO WIĘKSZE DOCHODY DLA ROLNIKA

BENEFICJENT: Stanisław Buczek- Wilczkowice Dolne; gmina Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 264 458,00 zł        
KWOTA DOFINANSOWANIA: 100 000,00 zł

CELE OPERACJI: Uzyskanie dochodu z działalności pozarolniczej dzięki zakupowi  nowoczesnych maszyn do przetwarzania 
i konserwowania warzyw oraz owoców.

REZULTATY OPERACJI:
• powiększenie wyposażenia firmy o elektryczny wózek czołowy, urządzenie do szatkowania kapusty z posypywarką soli, przenośnikiem 
  taśmowym i wykrojnikiem głąbów,
• utworzenie 1 miejsca pracy,
• utworzenie 4 sezonowych miejsc pracy.
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RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ 

NOWE MASZYNY TO NOWE MOŻLIWOŚCI
BENEFICJENT: Tadeusz Skowron – Głowaczów; gmina Głowaczów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 194 278,00 zł         
KWOTA DOFINANSOWANIA: 78 975,00 zł

CELE OPERACJI: Utworzenie przedsiębiorstwa wykonującego usługi dla miejscowej ludności. 

REZULTATY OPERACJI:
• nowa działalność gospodarcza, świadcząca szeroki zakres usług dla ludności,
• ciągnik marki ZETOR, przyczepa i ładowacz,
• utworzenie 1 miejsca pracy.



M
A

ŁE
 P

R
O

JE
K

TY
Podstawowe informacje 
dotyczące działania: 
Małe Projekty

Beneficjenci: 
• Osoby fizyczne;
• Osoby prawne. 

Zakres pomocy:
• podnoszenia jakości życia 
  społeczności lokalnej na obszarze 

   objętym LSR;
• rozwijanie aktywności społeczności lokalnej;
• rozwoju turystyki lub rekreacji na obszarze LSR;
• promowania, zachowania, odtworzenia, oznaczenia 
  cennego lokalnego dziedzictwa krajobrazowego 
  i przyrodniczego;
• zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego;
• inicjowanie powstawania, przetwarzania lub wprowadzania 
  na rynek produktów i usług lokalnych;
• wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

Forma i wysokość pomocy:
• mały projekt nie będzie finansowany z udziałem innych
  środków publicznych, z wyłączeniem przypadku współ-
  finansowania: 
 • z Funduszu Kościelnego
 • z dochodów własnych jednostek samorządu
                terytorialnego lub subwencji ogólnej;
• mały projekt będzie realizowany w nie więcej niż dwóch 
  etapach, jego zakończenie i złożenie wniosku o płatność
  ostateczną będącą refundacją kosztów kwalifikowalnych
  wypłacaną po zrealizowaniu całego małego projektu nastąpi 
  w terminie 2 lat od dni a zawarcia umowy, na podstawie 
  której przyznawana jest pomoc na małe projekt, lecz 

  nie później niż do dnia 31.12.2014 r., przy czym płatność 
  ostateczna będzie obejmować nie mniej niż 25% łącznej 
  planowanej kwoty pomocy;
• całkowity koszt operacji wynosi co najmniej 4,5 tysiąca 
  złotych lecz nie więcej niż 100 tysięcy złotych;
• pomoc na małe projekty przyznaje się i wypłaca do wysokości 
  limitu, który w okresie realizacji PROW na lata 2007 – 2013, 
  wynosi 100 tys. złotych na jednego beneficjenta, przy czym 
  wysokość pomocy przyznanej na realizację jednego małego 
  projektu nie może być wyższa niż 25 tys. złotych;
• refundacji podlega nie więcej niż 80% kosztów
  kwalifikowalnych małych projektów poniesionych 
  przez beneficjenta.

Koszty kwalifikowane:
Koszty ogólne, obejmujące koszty: 
• przygotowania dokumentacji technicznej małego projektu;
• opłat za patenty, licencje lub wynagrodzenia 
  za przeniesienie autorskich praw majątkowych 
• opłat notarialnych, skarbowych lub sądowych
• sprawowania nadzoru autorskiego lub inwestorskiego;
• zakupu materiałów lub przedmiotów; zakupu usług lub 
  robót budowlanych;
• najmu, dzierżawy lub zakupu oprogramowania, sprzętu, 
  narzędzi, urządzeń lub maszyn, z wyłączeniem środków 
  napędzanych mechanicznie.

                              Michał Kusio - Specjalista ds. projektów
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MAŁE PROJEKTY

INSPIRACJA GARBATKA 
– LETNISKO

BENEFICJENT: 
Powiat kozienicki

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 39 876,00 zł         
KWOTA DOFINANSOWANIA: 24 934,00 zł

CELE OPERACJI: 
Promowanie twórczości kulturalnej poprzez 
edukacje artystyczną lokalnej społeczności, zwła-
szcza dzieci i młodzieży.

REZULTATY OPERACJI:
• V plener malarstwa i rzeźby pt. „Inspiracja Garbatka 
  – Letnisko”,
• kilkadziesiąt nowych dzieł sztuki 
  – 45 uczestników pleneru,
• promowanie sztuk plastycznych oraz formy 
  kulturalnego spędzania czasu,
• aktywizacja i edukacja lokalnej społeczności,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko. 



DOBRA ZABAWA 
MIESZKAŃCÓW GARBATKI 

I ICH GOŚCI
BENEFICJENT: 
Urząd Gminy Garbatka - Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 25 800, 00 zł        
KWOTA DOFINANSOWANIA: 16 541, 00 zł

CELE OPERACJI: 
Zorganizowanie cyklicznej imprezy kulturalno- rozrywkowej 
„Dni Garbatki”. 

REZULTATY OPERACJI:
• festyn rekreacyjno – kulturalny „Dni Garbatki”,
• udział w festynie około 1000 osób,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności,
• propagowanie walorów turystycznych,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.
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Z LEGIONU GŁOWACZÓW DO LEGI WARSZAWA…

BENEFICJENT: Urząd Gminy Głowaczów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 29 189, 60 zł           
KWOTA DOFINANSOWANIA: 19 096,00 zł

CELE OPERACJI: Umożliwienie mieszkańcom wsi i całej gminy uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych oraz rozwój 
rekreacji przez udostępnienie nowej płyty stadionu sportowego. 

REZULTATY OPERACJI:
• pełnowymiarowe boisko piłkarskie z naturalną nawierzchnią trawiastą,
• powiększenie gminnej bazy obiektów sportowych,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• zwiększenie liczby osób amatorsko uprawiających sport,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja i aktywizacja lokalnej społeczności.
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MAŁE PROJEKTY MAŁE PROJEKTY



KSIĄŻKA UCZY I BAWI
BENEFICJENT: 
Biblioteka Publiczna Gminy Kozienice

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 35 000 zł             
KWOTA DOFINANSOWANIA: 23 634,10 zł

CELE OPERACJI: 
Poprawa jakości życia mieszkańców powiatu kozienickiego, 
budowanie kapitału społecznego i wsparcie dla rozwoju 
działalności nierolniczej na terenach wiejskich.

REZULTATY OPERACJI:
• 2000 egzemplarzy książki „Klechdy kozienickie”,
• 1000 egzemplarzy książki  „Jak to kiedyś bywało”,
• wzrost wiedzy w zakresie tradycyjnych obrzędów 
  mieszkańców ziemi kozienickiej - 3000 czytelników 
  wydanych publikacji,     
• utrwalanie elementów regionalnej tradycji,
• kształtowanie lokalnej tożsamości,                                                                                                                               
• promocja powiatu kozienickiego.  

JAK PRACOWAĆ Z PATRONEM SZKOŁY

BENEFICJENT: Gmina Kozienice oraz Publiczne Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Kozienicach

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 14 608,25 zł              
KWOTA DOFINANSOWANIA: 10 225,77 zł

CELE OPERACJI: Budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację i integrację środowisk szkolnych. 

REZULTATY OPERACJI:
• wymiana doświadczeń między szkołami związanymi z realizacją programów pracy z patronem,
• uwypuklenie postawy życiowej i wzbogacenie wartości młodego pokolenia,
• materiały metodyczne wspomagające program pracy z patronem (150 egzemplarzy)
• wzbogacenie wiedzy o metodach i formach pracy wychowawczej szkół.
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MAŁE PROJEKTY MAŁE PROJEKTY



W ZDROWYM CIELE, 
ZDROWY DUCH

BENEFICJENT: 
Wojciech Węgrzycki-Brzóza; gmina Głowaczów

TYTUŁ OPERACJI: 
„W zdrowym ciele, zdrowy duch”, czyli turniej piłkarski 
jako alternatywna forma wypoczynku.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 20 490,08 zł          
KWOTA DOFINANSOWANIA: 11 450,97 zł

CELE OPERACJI: 
Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 
jako sposób przeciwdziałania wykluczeniu 
społecznemu.

REZULTATY OPERACJI:
• 8 turniejów piłkarskich,
• konkursy sprawnościowe i edukacyjne,
• 167 uczestników,
• wzrost poczucia integracji społecznej,
• zaangażowanie wszystkich lokalnych grup społecznych, 
• popularyzacja aktywnych form spędzania wolnego 
  czasu.

REKLAMA DŹWIGNIĄ HANDLU
BENEFICJENT: 
Urząd Gminy Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 48 800 00 zł           
KWOTA DOFINANSOWANIA:  25 000 zł

CELE OPERACJI: 
Wydanie i opracowanie albumu promującego
Magnuszew i okolice.

REZULTATY OPERACJI:
• 3500 egzemplarzy, albumów promocyjnych 
  opisujących walory  gminy Magnuszew,
• wzrost wiedzy o historii i zabytkach gminy 
  – 3500 tysięcy czytelników, 
• prezentacja walorów krajobrazowych 
  i turystycznych,
• promocja gminy Magnuszew.
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Podstawowe informacje 
dotyczące działania: 
Odnowa i rozwój wsi

Beneficjenci: 
Osoba prawna: gmina, instytucja 
kultury, dla której organizatorem 
jest jednostka samorządu 
terytorialnego, kościół lub inny 
związek wyznaniowy, organizacja 
pozarządowa mająca status 

organizacji pożytku publicznego (w rozumieniu ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i wolontariacie).

Zakres pomocy:
Pomocy finansowej udziela się podmiotom z tytułu inwestycji 
w zakresie:
• budowy, przebudowy, remontu lub wyposażenia obiektów 
  pełniących funkcje publiczne, społeczno-kulturalne, 
  rekreacyjne i sportowe,
• służących promocji obszarów wiejskich, w tym propago-
  waniu i zachowaniu dziedzictwa historycznego, tradycji, 
  sztuki oraz kultury,
• kształtowania obszaru przestrzeni publicznej;
• budowy remontu lub przebudowy infrastruktury związanej 
  z rozwojem funkcji turystycznych, sportowych lub 
  -społeczno-kulturalnych;
• zakupu obiektów charakterystycznych dla tradycji budowni-
  ctwa w danym regionie, w tym budynków będących 
  zabytkami, z przeznaczeniem na cele publiczne;
• odnawiania, eksponowania lub konserwacji lokalnych 
  pomników historycznych, budynków będących zabytkami 
  lub miejsc pamięci;
• kultywowania tradycji społeczności lokalnej oraz 
  tradycyjnych zawodów.

Kryteria dostępu:
Pomoc finansowa może być przyznana, jeżeli:
• projekt realizowany jest w miejscowości należącej do:
  - gminy wiejskiej lub
  - gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących 
    powyżej 5 tys. mieszkańców, lub
  - gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących 
    powyżej 5 tys. mieszkańców,
• projekt wpisuje się w zakres Planu Odnowy Miejscowości; 
• projekt nie ma charakteru komercyjnego;
• w przypadku, gdy projekt realizowany będzie na nierucho-
  mości nie należącej do beneficjenta, beneficjent posiada 
  prawo do dysponowania tą nieruchomością na cele okre- 
  ślone w projekcie przez okres 7 lat po realizacji projektu;
• organizacja pozarządowa działa w obszarze zbieżnym 
  z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” w szczególności 
  na rzecz aktywizacji ludności, rozwoju oraz zachowania 
  dziedzictwa kulturowego lub przyrodniczego;
• projekt składany przez instytucję kultury, dla której 
  organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego 
  został zaakceptowany przez tę jednostkę.

Forma i wysokość pomocy:
Pomoc finansowa ma formę refundacji części kosztów kwalifi-
kowalnych projektu. Maksymalna wysokość pomocy na 
realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 000 zł 
w okresie realizacji Programu. Wielkość pomocy przyznanej 
na realizację jednego projektu nie może być niższa niż  
25 000 zł.
Poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi maksymalnie 
75% kosztów kwalifikowalnych projektu.
Wymagany krajowy wkład środków publicznych, w wysokości 
co najmniej 25% kosztów kwalifikowalnych projektu, pochodzi 
ze środków własnych beneficjenta.

                      Izabela Śmietanka - Specjalista ds. projektów
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ODNOWA I ROZWÓJ WSI

MAGNUSZEWSKI  RYNEK 
W PEŁNEJ KRASIE

BENEFICJENT: 
Urząd Gminy Magnuszew

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 384 412, 00 zł          
KWOTA DOFINANSOWANIA: 185 000 zł

CELE OPERACJI: 
Zagospodarowanie Rynku w Magnuszewie.

REZULTATY OPERACJI:
• modernizacja rynku w Magnuszewie,
• rozwój gminnej turystyki, 
• integracja lokalnej społeczności,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Magnuszew.  



BRZÓZA 
TO „PRZYJAZNA WIEŚ”

BENEFICJENT: 
Urząd Gminy Głowaczów

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI: 513 052,55 zł        
KWOTA DOFINANSOWANIA: 315 401,00 zł

CELE OPERACJI: 
Rozbudowa i przebudowa boiska w Brzózie.

REZULTATY OPERACJI:
• nowoczesne, wielofunkcyjne boisko ze sztuczną trawą,
• projekt wyróżniony drugą nagrodą w wojewódzkim 
  konkursie „Przyjazna Wieś”,
• propagowanie zdrowego stylu życia,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• promocja gminy Głowaczów.
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NASZE DZIECI BAWIĄ SIĘ MIŁO I BEZPIECZNIE

BENEFICJENT: Urząd Gminy Garbatka – Letnisko

WARTOŚĆ CAŁKOWITA OPERACJI:  57 019,99 zł        
KWOTA DOFINANSOWANIA:  33 573,06 zł

CELE OPERACJI: Aktywizacja i integracja mieszkańców poprzez stworzenia przyjaznego miejsca do spotkań. 

REZULTATY OPERACJI:
• nowy plac zabaw dla dzieci,
• poszerzenie oferty spędzania wolnego czasu,
• integracja lokalnego społeczeństwa,
• propagowanie aktywnego stylu życia,
• promocja gminy Garbatka – Letnisko.

ODNOWA I ROZWÓJ WSI ODNOWA I ROZWÓJ WSI



PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 

Od początku kwietnia  do końca października  2010 r. Stowarzyszenie realizowało  projekt  
pt. ”Aktywne Centrum Ekonomii Społecznej”. Wartość projektu  wyniosła 50 tys. złotych 
i była współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego,  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII Promocja integracji 
społecznej, Działanie 7,3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
Głównym celem przedsięwzięcia było wypracowanie mechanizmów zwiększania możliwości 
zatrudnienia, a w szczególności samozatrudnienia mieszkańców terenów wiejskich, poprzez 
wsparcie tworzenia mikroprzedsiębiorstw społecznych.
W ramach projektu biuro LGD prowadziło doradztwo w zakresie tworzenia i funkcjonowania 
podmiotów ekonomii społecznej, ze szczególnym uwzględnieniem spółdzielni socjalnych. 
Udzielaliśmy informacji o tym jak utworzyć spółdzielnie socjalną, gdzie i jakie dofinansowanie 
uzyskać. Prezentowaliśmy dobre praktyki oraz pomagaliśmy przygotowywać właściwą 
dokumentację. W projekcie łącznie wzięło udział 260 osób. W jego ramach został także 
opracowany i wydany poradnik (1000 egzemplarzy). 
AKCES funkcjonuje nadal po zakończeniu projektu. W celu zasięgnięcia szczegółowych 
informacji prosimy o kontakt z biurem.

LGD WSPIERA AMBITNYCH 
I PRZEDSIĘBIORCZYCH

W 2011 roku nasze Stowarzyszenie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizo-
wało dwa projekty pt. „Mogę być samodzielny na rynku pracy” (Działanie 6.3) oraz 
„Zostań Przedsiębiorcą! – Program edukacji biznesowej w powiecie kozienickim” 
(Działanie 9.5).

TYTUŁ PROJEKTU: 
Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej 
na obszarach wiejskich.
Działanie 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

WARTOŚĆ PROJEKTÓW: 100 000 złotych

CELE PROJEKTU: 
„upowszechnienie idei przedsiębiorczości i elastycznych form zatrudnienia oraz próba przezwy- 
ciężenia niekorzystnych zjawisk występujących na rynku pracy na terenie powiatu kozie-
nickiego”.

REZULTATY OPERACJI: 
• 8 przeprowadzonych szkoleń; 
• 16 dyżurów w ramach Centrum; 
• 200 egzemplarzy poradników; 
• 80 uczestników szkoleń, 
• 60 beneficjentów Centrum; 
• wzrost wiedzy w zakresie: podejmowania własnej działalności gospodarczej, 
  regulacji prawnych, podstaw księgowości, biznesplanu, 
  możliwości pozyskania wsparcia finansowego na założenie i/lub rozwój działalności; 

6 3332

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013



Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Puszcza Kozienicka”. 
Wydanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 – Leader Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Instytucja Zarządzająca – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Publikacja wydana w ramach działania  „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” - Oś 4 Leader, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.


