
Tytuł projektu: Budowa systemów do pozyskiwania energii 
z odnawialnych źródeł na terenie gminy Siennica

Wartość projektu: 1 954 825,36 zł
Kwota dofinansowania: 1 193 691,42 zł
Beneficjent: gmina Siennica (powiat miński)
Działanie: 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

Tytuł projektu: Remont budynku Wiejskiego Domu Kultury w Maruszowie
Wartość projektu: 164 72,17 zł
Kwota dofinansowania: 70 930 zł 
Beneficjent: miasto i gmina Lipsko 
Działanie: Odnowa i rozwój wsi 

Tytuł projektu: Budowa boiska wielofunkcyjnego w Lutocinie
Wartość projektu: 300 368,12 zł
Kwota dofinansowania: 140 000 zł
Beneficjent: gmina Lutocin (powiat żuromiński)
Działanie: 413–313 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 

(Odnowa i rozwój wsi)

Inwestycje zrealizowane w ramach PROW na lata 2007–2013

Integracja w plenerze
Mieszkańcy Kampinosu nie mają problemu z wyborem miej-
sca na spędzenie wolnego czasu w gronie przyjaciół lub 
rodziny. Usytuowany w centrum miejscowości park zachęca 
do wypoczynku osoby w każdym wieku. Na najmłodszych 
czeka atrakcyjny plac zabaw. Duża przestrzeń z fontanną 
w środkowej części to miejsce organizacji licznych imprez 
i koncertów np. imprezy sylwestrowej, zabaw z okazji Dnia 
Dziecka, pożegnania lata.

Nie tylko dla uczniów 
W sąsiedztwie Samorządowej Szkoły Podstawowej w Lutoci-
nie, w miejscu starego boiska, powstało nowe – wielofunk-
cyjne o powierzchni ponad 1000 m2. Przystosowane jest do 
gry w koszykówkę, siatkówkę oraz piłkę ręczną. Z obiektu 
korzystają uczniowie podstawówki i gimnazjum. Po zakoń-
czeniu zajęć lekcyjnych kompleks jest dostępny dla wszyst-
kich mieszkańców. 

Zielona energia w Siennicy 
Odnawialne źródła energii to nie tylko moda ostatnich lat, ale 
przede wszystkim oszczędność i życie w zgodzie z naturą. Do 
tego wniosku doszli przedstawiciele gminy, decydując się na 
zakup „zielonych” systemów do pozyskiwania energii w publicz-
nych placówkach. W Gminnym Przedszkolu w Siennicy oraz  
PSP im. Edwarda Szymańskiego w Grzebowilku zmodernizo-
wano kotłownie, instalując pompy ciepła do wytwarzania ener-
gii cieplnej. Kotłownia Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Siennicy także przeszła modernizację. 
Jako wspomaganie głównego ogrzewania zamontowano tu nie 
tylko pompę ciepła powietrze-woda, ale również kolektory sło-
neczne o łącznej mocy 7 kW. 

Świetlica dla koła gospodyń
Część pomieszczeń strażnicy OSP w Maruszowie przystoso-
wano do potrzeb świetlicy wiejskiej. Dysponuje ona teraz salą 
z kominkiem, dwiema łazienkami i kuchnią. Zakupiono także 
niezbędny sprzęt RTV i AGD. Przestronne szafy umożliwiają pro-
wadzenie wypożyczalni naczyń. Dzięki inwestycji członkinie 
koła mają doskonałe warunki do spotkań, prób wokalnych czy 
przygotowywania specjałów kulinarnych na różnego rodzaju 
uroczystości. 
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WARSZAWA CIECHANÓW

RADOM

Tytuł projektu: Utworzenie parku rekreacyjno-wypoczynkowego
Wartość projektu: 638 100 zł
Kwota dofinansowania: 261 000 zł
Beneficjent: gmina Kampinos (powiat warszawski zachodni)
Działanie: 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi

Wybrała Alicja Łukaszuk
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich UMWM.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: 
Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Materiał informacyjny opracowany w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-
kiego i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy 
Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007–2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 
na lata 2007–2013 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
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