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Miasto i Gmina Serock efektywnie korzysta ze  środków unijnych w ramach PROW  2007-2013 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie podsumował dotychczasowe 

dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 

(EFRROW) na terenie powiatu legionowskiego. Z satysfakcją poniżej przedstawiamy informację 

dotyczące pozyskanych środków w ramach programu PROW na lata 2007-2013 na budowę m.in. 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz na kształtowanie przestrzeni publicznej  na terenie gminy 

Serock. Dane wg stanu z 31 marca 2014 roku.  

Działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i lu dno ści wiejskiej 

Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 321 

906 799

306 750

1 539 558

3 161 487

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (1 umowa)

Gmina Wieliszew (1 umowa)

Miasto i Gmina Serock (2 umowy)

Miasto i Gmina Serock w ramach tego działania otrzymała dofinansowanie na modernizację systemu 

wodno kanalizacyjnego w Mieście i Gminie Serock 1. Rejon Serock – Wierzbica  oraz modernizację 

systemu wodno kanalizacyjnego rejon Borowa Góra – Stasi Las. Łączna kwota dofinansowania w 

ramach tego działania to 3 161 487  zł. 

 

Działanie 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi 
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działania 313, 32 2, 323 

594 185

244 969

1 008 527

Gmina Nieporęt (2 umowy)

Gmina Wieliszew (1 umowa)

Miasto i Gmina Serock (5 umów)

 
 

Miasto i Gmina Serock w ramach tego działania otrzymała dofinansowanie na: 

• Budowę chodnika w Dębinkach 

• Przebudowę chodnika z jezdnią dojazdową do osiedla i ośrodków szkoleniowo – 

wypoczynkowych w Jachrance 

• Budowa boiska wielofunkcyjnego w Nowej Wsi 

• Budowę chodnika w pasie drogi gminnej nr 180416 w Wierzbicy 

• Budowa Parku Miejskiego w Serocku 

Łączna kwota dofinansowania w ramach tego działania to 1 008 527 zł. 

 

 

LEADER  

Lokalna Grupa Działania Związek Stowarzyszeń „Partnerstwa Zalewu Zegrzyńskiego” , Działanie 413, 

421, 431 
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Wartość dofinasowania ze środków EFRROW w podziale gminy w ramach działania L GD Małe 
Projekty

129 424

166 753

135 888

493 285

271 720

Gmina Jabłonna (11 umów)

Gmina Legionowo (8 umów)

Gmina Nieporęt (8 umów)

Gmina Serock (31 umów)

Gmina Wieliszew (12 umów)

Miasto i Gmina Serock w ramach działania Małe Projekty otrzymała dofinansowanie m.in. na: 

• Żyjemy nad Zalewem – nowoczesna promocja Serock 

• „To Barbarki Robota” – warsztaty rzemieślnicze na podgrodziu 

• Święto Darów Ziemi 

• Międzynarodowe Spotkania Folklorystyczne – Kupalnocka 2012 

• Program rozwoju tenisa stołowego w gminie Serock 

• Historia miejsc i ludzi – budowa i umocnienie tożsamości lokalnej 

• Organizacja Turnieju Tenisa Stołowego w gminie Serock 

• „Wianki” 

• Piknik rodzinny 

• Plenerowe Centrum Spotkań Edukacyjno -  Kulturowych 

• Aktywnie z Gminą Serock 

Łączna kwota dofinansowania w ramach działania Małe Projekty  to 493 285  zł. 
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Wartość dofinansowania ze środków EFRROW w podziale na gminy w ramach działani a Odnowa 
wsi

621 000

586 426

199 950

599 999

Gmina Jabłonna (2 umowy)

Gmina Nieporęt (2 umowy)

Gmina Wieliszew (2 umowy)

Miasto i Gmina Serock (3 umowy)

 
Miasto i Gmina Serock w ramach działania Odnowa i rozwój wsi  otrzymała m.in. dofinansowanie na: 

• Rozbudowę budynku Ośrodka Kultury w Serocku 

• Rewitalizację i adaptację zabytkowego budynku dawnej szkoły na izbę pamięci i tradycji 

rybackich w Serocku. 

Łączna kwota dofinansowania, jakie otrzymała gmina Serock w ramach tego działania to 599 999  zł. 

 

Ponadto informujemy, że w lipcu br podpisaliśmy kolejną umowę na  dofinansowanie budowy sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Serock w ramach działania 321 Podstawowe usługi 

dla gospodarki i ludności wiejskiej, natomiast  we wrześniu br podpisaliśmy umowę na dofinansowanie 

budowy punktów świetlnych Nowa Wieś, ul. Topolowa – oświetlenie drogi gminnej  w ramach 

działania 413 – wdrożenie lokalnych strategii rozwoju. 
 


