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Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
na realizację zadań Powiatu 

w latach 2018 - 2019



Czym się kierujemy aplikując o dofinansowanie?
• Potrzeby lokalnej społeczności
• Celowość zadania
• Możliwości finansowe
• Partnerstwo z innymi samorządami
• Utrzymanie trwałości projektu

Wszystkie cele do realizacji zostały określone w Strategii Rozwoju Powiatu Grodziskiego 
na lata 2014 – 2020 przyjętej 25 września 2014 roku uchwałą nr 368/XLVII/14 
Rady Powiatu Grodziskiego 

Jednostki pozyskujące środki pozabudżetowe na realizację zadań Powiatu: 
• Starostwo Powiatu Grodziskiego
• SPS Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II 
• Powiatowy Zarząd Dróg
• Powiatowy Urząd Pracy
• Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
• Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku
• Szkoły

Pozyskiwanie środków finansowych do budżetu Powiatu



Programy Unii Europejskiej:
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego
• Program Operacyjny Infrastruktura i  Środowisko
• Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój
• Erasmus +

Programy krajowe:
• Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019                                  
• Fundusz Dróg Samorządowych (lata 2018 – 2028)
• Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji 

na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 
• Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
• Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
• Programy Marszałka Województwa Mazowieckiego
• Programy Ministerstwa Zdrowia
• Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
• Programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej
• Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki

Główne źródła pozyskiwania środków finansowych do budżetu Powiatu



Fundusze Europejskie na lata 2014-2020

W latach 2014-2020 Unia Europejska przeznaczyła dla naszego kraju 82,5 mld euro. 
Fundusze unijne przeznaczone są na 6 krajowych programów operacyjnych  
i 16 programów regionalnych. 
Ponadto w Polsce realizowany jest Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 
oraz Program Rybactwo i Morze.

Programy kwota 
w mld euro

Program Infrastruktura i Środowisko 27,4

Program Inteligentny Rozwój 8,6

Program Wiedza Edukacja Rozwój 4,7

Program Polska Cyfrowa 2,2

Program Polska Wschodnia 2,0

Program Pomoc Techniczna 0,7

Programy Regionalne 31,28

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 8,5

Program Rybactwo i Morze 0,5

Poza istniejącymi funduszami, 
Unia przeznacza w latach 2014–2020 
specjalne środki na nowe programy 
dające dodatkowe wsparcie 
w różnych obszarach, 
m.in. 15 mld euro 
na Program Erasmus+.



Oś priorytetowa Fundusz Alokacja (EUR) % alokacji 
programu

I Badania i innowacje w nauce oraz gospodarce EFRR 278 217 130 13%

II Wzrost e-potencjału Mazowsza EFRR 153 599 843 7%

III Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości EFRR 213 369 786 10%

IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną EFRR 324 359 153 16%

V Gospodarka przyjazna środowisku EFRR 91 442 566 4%

VI Jakość życia EFRR 116 411 947 6%

VII Rozwój regionalnego systemu transportowego EFRR 367 285 892 18%

VIII Rynek pracy EFS 137 885 055 7%

IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem EFS 172 375 061 8%

X Edukacja dla rozwoju regionu EFS 161 901 986 8%

XI Pomoc Techniczna EFS 72 991 719 3%

SUMA

EFRR 1 544 686 317 74%

EFS 545 153 821 26%

EFRR/EFS 2 089 840 138 100%

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Rozwój e-usług i ich integracja z systemem informatycznym z wykorzystaniem innowacyjnych 
technologii w SPS Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Projekt realizowany przez SPS Szpital Zachodni w latach 2016 – 2019  

Całkowita wartość projektu: 8 591 550 zł, w tym:
• dofinansowanie (RPO WM): 6 696 014 zł
• środki Powiatu: 462 653 zł
• środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 650 000 zł

Zakres projektu: 
• rozwój infrastruktury teleinformatycznej 

umożliwiającej uruchomienie usług elektronicznych
• stworzenie systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej 
• dążenie do upowszechniania stosowania 

technik TIK w ochronie zdrowia
• zakup sprzętu medycznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Modernizacja strefy zielonej SOR i zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego 
Samodzielnego Publicznego Specjalistycznego Szpitala Zachodniego 
im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Projekt zrealizowany przez SPS Szpital Zachodni w latach 2017 - 2018 

Całkowita wartość projektu: 3 421 870 zł, w tym:
• dofinansowanie (POIiŚ): 2 705 070 zł
• środki Powiatu: 646 757 zł

Zakres projektu:
Zrealizowano prace budowlane (modernizacja pomieszczeń na 
potrzeby zielonej strefy SOR) i zakupiono sprzęt medyczny.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko



Wsparcie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego  w Grodzisku Mazowieckim w nowoczesny sprzęt 
medyczny – tomograf komputerowy – przeznaczony dla potrzeb intensywnej terapii SOR SPS Szpitala 
Zachodniego im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Projekt zrealizowany przez SPS Szpital Zachodni w latach 2017 – 2018 

Całkowita wartość projektu: 3 288 442 zł, w tym:
• dofinansowanie (POIiŚ): 2 287 248 zł
• środki Powiatu: 800 590 zł
• środki Gminy Jaktorów: 200 000 zł

Zakres projektu:
Wzmocnienie strategicznej infrastruktury 
ochrony zdrowia oraz ratownictwa medycznego. 
Tomograf wraz z wyposażeniem znajduje się 
na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko



Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SOR w Samodzielnym Publicznym 
Specjalistycznym Szpitalu Zachodnim im. św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim

Projekt zrealizowany przez SPS Szpital Zachodni 
w latach 2018 - 2019 

Całkowita wartość projektu: 296 000 zł, 
• dofinansowanie (POIiŚ): 236 800 zł

Zakres projektu:
W 2018 roku Ministerstwo Zdrowia 
przeprowadziło nabór w trybie pozakonkursowym, 
w ramach którego Szpital Zachodni 
pozyskał dofinansowanie na zakup 
sprzętu w SOR.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko



Projekty zrealizowane przez Szpital Zachodni w 2018 roku w ramach programów Ministerstwa Zdrowia

1. Wyposażenie / doposażenie w angiografy stacjonarne z przeznaczeniem do zabiegów 
wewnątrznaczyniowych w obrębie tętnic wewnątrzmózgowych oddziałów udarowych w roku 2018 

Całkowita wartość projektu: 3 295 691 zł, w tym:
• dofinansowanie (MZ): 1 722 590 zł
• środki Powiatu: 600 000 zł
• środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 350 000 zł

W ramach projektu zakupiono angiograf cyfrowy dwupłaszczyznowy

2. Wyposażenie / doposażenie w centrale monitorujące i monitory kardiologiczne oddziałów chorób 
wewnętrznych w roku 2018

Całkowita wartość projektu: 57 160 zł, w tym: 
• dofinansowanie (MZ): 42 357 zł

W ramach projektu zakupiono centralę monitorującą 
i 6 kardiomonitorów

Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo – Naczyniowego POLKARD na lata 2017 - 2020



Stawiamy na DDOM – wsparcie rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia

W ramach projektu Szpital Zachodni zrealizował 6 turnusów. 
Grupą docelową były głównie osoby powyżej 65 roku życia. 
Projekt zakończył się 31 marca 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 998 302 zł, w tym:
dofinansowanie (POWER): 968 302 zł

Zakres projektu:
• dostosowanie pomieszczeń przeznaczonych na DDOM 

oraz jego wyposażenie w sprzęt medyczny
• realizacja świadczeń w formie usług pielęgniarskich, 

usprawnienia ruchowego, rehabilitacji leczniczej, 
stymulacji poznawczej, terapii zajęciowej 

• edukacja pacjenta nt. samoopieki i samopielęgnacji 
• wsparcie rodziny pacjenta w zakresie kontynuacji opieki 

poprzez działania edukacyjne
• zapewnienie badań diagnostycznych i specjalistycznych 

konsultacji lekarskich

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój



Budowa układu trigeneracyjnego o mocy do 1MW wraz z instalacją wytwarzania pary 
w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim

Projekt planowany przez SPS Szpital Zachodni w latach 2019 – 2020

Wniosek na etapie oceny formalnej 

Całkowita wartość projektu: 7 193 852 zł, w tym:
• wnioskowane dofinansowanie (RPO WM): 5 755 081 zł

Zakres projektu: 

• montaż systemu kogeneracyjnego o mocy do 1 MW wraz z instalacjami: 
elektryczną, cieplną i spalinową oraz wentylacyjną i gazową

• adaptacja kotłowni gazowej
• modernizacja budynku spalarni
• wykonanie zewnętrznych sieci – przyłączy 
• instalacje: produkcji chłodu, elektryczne, sterowania i monitoringu.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Wymiana i zakup nowego sprzętu oraz urządzeń medycznych wraz z dostosowaniem pomieszczeń 
dla ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Szpitalu Zachodnim w Grodzisku Mazowieckim w celu 
poprawy dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych

Wniosek złożony przez SPS Szpital Zachodni.

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Planowany okres realizacji: 2018 rok

Planowana wartość projektu: 12 007 377 zł, 
w tym wnioskowane dofinansowanie (RPO WM): 
9 605 901 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Termomodernizacja Szpitala Zachodniego w Grodzisku Mazowieckim

Wniosek złożony przez SPS Szpital Zachodni.

Projekt nie otrzymał dofinansowania.

Planowany okres realizacji: lata 2018 – 2020

Planowana wartość projektu: 17 700 150 zł, w tym:
• wnioskowane dofinansowanie (NFOŚiGW): 15 045 108 zł
• pożyczka (WFOŚiGW): 2 655 042 zł  

Planowany zakres projektu: 
• docieplenie przegród zewnętrznych (w szczególności ścian, stropodachu, wymiana okien i drzwi 

zewnętrznych)
• modernizacja oświetlenia - wymiana opraw świetlówkowych na oprawy LED
• budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej, w celu pokrycia części zapotrzebowania budynku na 

energię elektryczną z instalacji OZE (nie przewiduje się występowania nadwyżek energii, które 
mogłyby zostać wyprowadzone do systemu elektroenergetycznego)

Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Przebudowa ulicy Nałkowskiej i Centralnej w ciągu drogi powiatowej nr 1504W 
w miejscowości Radonie i Adamowizna, gmina Grodzisk Mazowiecki 

Planowana wartość inwestycji: 5 457 112 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 

3 243 751 zł 
• środki Powiatu: 863 361 zł
• środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 350 000 zł

Zakres robót:
• Przebudowa ul. Nałkowskiej i Centralnej na odcinku 

o długości 1 558 m wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, 
utwardzonego pobocza, oznakowania i odwodnienia. 

• Przebudowa ul. Paprociowej w Opypach na odcinku 
o długości 727 m wraz z wykonaniem zjazdów i utwardzonych 
poboczy (zwiększono zakres rzeczowy projektu,
w wyniku oszczędności po przetargu).

Okres realizacji projektu: 2018 - 2019 rok

W 2017 roku o dofinansowanie zadania wnioskowano również 
z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”. Powiat nie otrzymał dofinansowania, 
wniosek znalazł się na dalszym miejscu listy rezerwowej.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Dróg Lokalnych 
o istotnym znaczeniu dla rozwoju społeczno-gospodarczego regionu

Trwające roboty na ul. Nałkowskiej i Centralnej w Radoniach 

Trwające roboty na ul. Paprociowej w Opypach



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1505 Grodzisk Mazowiecki - Józefina na odc. od km 4+455 do km 4+710 
w miejscowości Adamowizna i Osowiec - etap IV polegający na budowie chodnika dla pieszych 
wraz z kładką przez rzekę Mrownę, przebudowie rowu w ciągu projektowanego chodnika 
na odcinku od km 4+455 do km 4+579

Całkowita wartość projektu: 873 690 zł, w tym:
• dofinansowanie:  508 800 zł
• środki Powiatu:  364 890 zł 

Zakres prac:
• budowa kładki przez rzekę Mrownę
• budowa chodnika z poszerzeniem istniejącego 
• wymiana barier stalowych na moście
• przebudowa rowu w ciągu nowo wybudowanego 

chodnika na odcinku 124 m

Okres realizacji: 2018 rok

Dotacja z rezerwy subwencji ogólnej w ramach dofinansowania inwestycji 
na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 



Przebudowa drogi powiatowej 3833W ulica Królewska (od km 1+100 do km 3+376,25) 
w miejscowości Kaski gmina Baranów

Całkowita wartość projektu: 6 136 347 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 2 976 563 zł 
• środki Powiatu: 2 159 784 zł
• środki Gminy Baranów: 1 000 000 zł

Zakres robót:
Przebudowa odcinka drogi o długości 2 276 m 
wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, 
utwardzonego pobocza, oznakowania,
peronów przystankowych i odwodnienia.

Okres realizacji:  2018  rok

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019



Przebudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów 

Planowana wartość projektu: 2 825 280 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 412 639 zł 
• środki Powiatu: 1 412 641 zł

Planowany zakres robót:
Przebudowa drogi na odcinku 475 m 
wraz z wykonaniem chodnika, 
zjazdów, utwardzonego pobocza, 
oznakowania i odwodnienia.

Planowany okres realizacji:  2019  rok

O dofinansowanie realizacji projektu 
wnioskowano w 2018 roku w ramach  „Programu rozwoju 
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 
na lata 2016 – 2019”. 
Wniosek został odrzucony ze względów formalnych,
gdyż dotyczył zadania nie posiadającego zgody na odstępstwo 
od warunków technicznych.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W Stare Kłudno - Żuków od km 4+650 do km 5+119,25  oraz 
budowa skrzyżowania drogi nr 1510W z drogą nr 1509W Chrzanów - Żuków - Czubin  wraz z przebudową 
drogi powiatowej nr 1509W w zakresie wykonania chodnika  od km 0+072,66 do km 0+535,25 
w miejscowości Żuków

Projekt znajduje się na 14 miejscu listy rankingowej. 

Planowana wartość projektu: 4 426 995 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 2 213 497 zł
• środki Powiatu: 2 213 498 zł

Zakres robót:
• rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W na odcinku 584 m

wraz z budową poboczy, chodnika, 
parkingu w rejonie kościoła i świetlicy

• budowa ronda na drogach powiatowych nr 1510W i 1509W 
• przebudowa drogi powiatowej nr 1509W 

w zakresie wykonania chodnika na odcinku 463 m

Planowany termin realizacji projektu: 2019 rok

W kwietniu 2018 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie zadania 
w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 
Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej”. 
Projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019

Skrzyżowanie dróg powiatowych 1509W i 1510W

Droga powiatowa 1510W



Przebudowa drogi powiatowej nr 1504W Adamowizna – Opypy – Milanówek na odcinku od drogi 
powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki – Siestrzeń – Ojrzanów (ul. Mazowiecka w Opypach 
do granicy miasta Milanówek) o łącznej długości 1531 m”

Całkowita wartość projektu:  5 778 792 zł
w tym dofinansowanie w wysokości 50% - 80% (w zależności od dochodów własnych jednostki)

Zakres robót:
Przebudowa odcinka drogi o długości 1531 m wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, 
utwardzonego pobocza, odwodnienia oraz oznakowania, w tym przejść dla pieszych z aktywnymi 
znakami z pulsującym światłem barwy żółtej.

Planowany okres realizacji projektu: 2019 - 2020 rok

Wniosek złożony w 2019 roku (oczekuje na rozstrzygnięcie)

Fundusz Dróg Samorządowych



Remont drogi powiatowej nr 1503W Grodzisk Mazowiecki - Siestrzeń - Ojrzanów  
w miejscowości Opypy, Książenice na odcinku od km 3+037 do km 5+837

Całkowita wartość projektu:  1 947 915 zł
w tym dofinansowanie w wysokości 50% - 80% (w zależności od dochodów własnych jednostki)

Zakres robót:
Remont odcinka drogi o długości 2 800 m wraz z wykonaniem oznakowania przejść dla pieszych 
aktywnymi znakami z pulsującym światłem barwy żółtej oraz oznakowania poziomego koloru 
czerwonego w rejonie skrzyżowań z drogami gminnymi i drogą powiatową.

Planowany okres realizacji projektu: 2019 rok

Wniosek złożony w 2019 roku (oczekuje na rozstrzygnięcie)

Fundusz Dróg Samorządowych



Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego 
w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)

Projekt realizowany w ramach partnerstwa Województwa Mazowieckiego z gminami i powiatami Mazowsza

Zakres projektu:  
• rozbudowa systemu e-Urząd o nowe funkcje, 
• zwiększenie liczby udostępnionych e-usług drogą elektroniczną,
• zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
• cyfryzacja baz danych wchodzących w skład państwowego 

zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Okres realizacji: lata 2016 -2020

Planowany koszt zadań realizowanych w powiecie grodziskim:
• całkowita wartość projektu:  1 451 125 zł
• dofinansowanie dla Powiatu Grodziskiego (RPO WM): 1 160 900 zł
• środki Powiatu: 290 225 zł

Ostateczna wysokość dofinansowania oraz wysokość całkowitej kwoty przeznaczonej dla Mazowsza na realizację 
projektu ASI zostanie ustalona w drodze uchwały Zarządu Województwa Mazowieckiego, po opracowaniu pełnej 
dokumentacji projektu ASI.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020 



Mazowsze – stypendia dla uczniów szkół zawodowych 

W ramach projektu stypendialnego przyznawane są stypendia, 
na edukacyjne cele zawodowe dla uczniów szczególnie uzdolnionych 
z przedmiotów ogólnych i zawodowych, 
uczących się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe.

W roku szkolnym 2017/2018: 

Przyznano stypendium dwóm uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku 
w wysokości po 4 500 zł na rok. 

W roku szkolnym 2018/2019: 

Przyznano stypendium dwóm uczniom Zespołu Szkół Nr 2 w Milanówku 
w wysokości po 4 924 zł na rok. 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Dobry start w zawodzie

Projekt zrealizowany przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim w roku szkolnym 2016/2017 i 
2017/2018 

Całkowita wartość projektu: 967 802 zł, w tym:
• dofinansowanie (RPO WM): 871 022 zł.
• wkład własny: sale wykorzystane podczas realizacji projektu

Zakres projektu:
• dostosowanie kompetencji i umiejętności 

oraz kwalifikacji zawodowych 131 uczniów Technikum 
do potrzeb lokalnych i regionalnych
oczekiwań pracodawców w branży 
spożywczo -gastronomiczno-hotelarskiej

• staże zawodowe dla uczniów
• szkolenia i warsztaty specjalistyczne dla uczniów
• stworzenie warunków technicznych w pracowniach 

kształcenia praktycznego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020

Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy

Projekt realizowany będzie w latach 2019 - 2021 przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 
oraz Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Całkowita wartość projektu: 1 030 688 zł, w tym: 
• dofinansowanie (RPO WM): 927 587 zł
• wkład własny: sale wykorzystane podczas realizacji projektu

Zakres projektu:
• staże i kursy zawodowe dla uczniów
• wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień i kompetencji zawodowych 
• zakup wyposażenia dla pracowni
• realizacja zajęć z języka obcego branżowego
• realizacja kursów i studiów podyplomowych dla nauczycieli

Projekt obejmie  192 uczniów (staże), 60 uczniów (kursy) i 32 opiekunów. 



Zadania realizowane przez Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim cyklicznie od 6 lat szkolnych, 
finansowane ze środków unijnych – w ramach programu Erasmus +

(100% dofinansowania - wkład własny refundowany po zakończeniu projektu) 

Rok szkolny 2017/2018:
Gastronomia i hotelarstwo nie są nam obce
Całkowita roczna wartość projektu: 60 781 euro 

Rok szkolny 2018/2019:
Gastronomia i hotelarstwo nie znają granic 
Całkowita roczna wartość projektu: 57 897 euro

Rok szkolny 2019/2020:
Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem 
na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa 
Całkowita roczna wartość projektu: 57 897 euro 
(wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie)

Zakres projektu: 
W ramach projektów 32 uczniów Technikum, 
uczących się w zawodach: technik żywienia i usług 
gastronomicznych, technik hotelarstwa, 
odbywa dwutygodniowe staże zawodowe w hotelach 
i restauracjach na terenie Nicei (Francja). 

Uczestnicy otrzymują międzynarodowy certyfikat.

Erasmus +



Wnioski złożone na rok szkolny 2019/2020 w ramach dofinansowania z programu Erasmus + 
(oczekujące na rozstrzygnięcie)

1. Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 

ICT w Bristolu 

Wartość projektu: 34 585 euro (100% dofinansowania)

Zakres projektu: 
Staże w Bristolu (Anglia) grupy 12 uczniów Technikum, 
uczących się w zawodzie informatyka wraz z opiekunem.

2.  Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

Edukacja kadry szkolnej

Wartość projektu: 46 815 euro (100% dofinansowania)

Zakres projektu: 
Wyjazdy edukacyjne grupy 16 nauczycieli przedmiotów zawodowych 
i ogólnokształcących do Londynu (Anglia), Dublina (Irlandia), 
Florencji (Włochy) i na Maltę powiązane z nauką języka angielskiego.

Erasmus +



W ramach programu  Powiat  Grodziski złożył w 2018 roku 2 wnioski o dofinansowanie projektów:
• Modernizacja boiska sportowego wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Technicznych i  Licealnych Nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim

• Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Nr 2 im. gen. Józefa Bema w Milanówku 

Zakres prac: 
• demontaż nawierzchni, utylizacja, wyrównanie podbudowy i montaż nowej nawierzchni.

Planowany koszt: po 150 000 zł na każdy projekt, 
w tym dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: po 100 000 zł na każdy projekt

Wnioski nie otrzymały rekomendacji Zarządu Województwa Mazowieckiego do dofinansowania.

Boiska zostały wykonane ze środków Powiatu.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2018

boisko przy ZS Nr 2 w Milanówku boisko przy ZSTiL Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Stulecie grupy Skamander

Całkowita wartość projektu: 44 000 zł, w tym:
• dofinansowanie (MKiDN): 32 000 zł
• środki Powiatu: 12 000 zł

Zakres projektu: 

Z uzyskanych funduszy wydano katalog 
oraz zorganizowano wystawę przypominającą 
twórczość skamandrytów i ich powiązanie z domem 
Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów.
Zakupiono również sprzęt dla muzeum: 
projektor, laptop, ekran, 6 nowych gablot z oświetleniem, 
zaś w 10 gablotach oświetlenie wymieniono na nowe.



Utrzymanie kompleksu leśnego na terenie parku Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Projekt dofinansowano w ramach umorzenia pożyczki 
udzielonej w 2016 roku w wysokości  96 656 zł przez WFOŚiGW 
na zadanie „Przebudowa kotłowni olejowej na gazową 
w Ośrodku Zdrowia przy ulicy Piasta 30 w Milanówku”.

Wartość umorzenia pożyczki: 28 996 zł

W ramach projektu w 2018 roku wykonano:
• prace porządkowo – pielęgnacyjne w sadzie owocowym 
• zabiegi pielęgnacyjne 5 pomników przyrody sosny zwyczajnej
• udrożniono i oczyszczono aleje parkowe  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Dalekiej 11a

W 2019 roku Powiat planuje wnioskować o udzielenie pożyczki z możliwością 20 % umorzenia 

Planowany koszt: 759 860 zł
Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW: 100 % kosztów kwalifikowanych

Planowany zakres prac:
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• ocieplenie stropodachu
• wymiana bram garażowych

Termin realizacji: 2020 rok

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej



Aktywizacja  osób młodych pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (III)

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2018 - 2019 

Projekt skierowany do osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Grodzisku Mazowieckim 
w wieku 18-29 lat, nie pracujących, nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu.

2018 rok
Otrzymane dofinansowanie: 977 998 zł, 
w tym: EFS: 824 257 zł,
wkład krajowy: 153 741 zł.

2019 rok
Wnioskowane dofinansowanie: 910 367 zł, 
w tym: EFS: 767 257 zł, 
wkład krajowy: 143 110 zł.

Rodzaj wsparcia 
Liczba uczestników

2018 2019

Staże 53 31

Szkolenia 31 27

Prace interwencyjne 22 13

Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej

21 17

RAZEM 127 88

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój



Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie grodziskim (II i III)

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach: 2017 - 2018 oraz 2019 - 2020 

Projekt skierowany do osób bezrobotnych w wieku 30 lat i powyżej, będących  w szczególnie trudnej 
sytuacji na rynku pracy, tj. kobiet, osób powyżej 50 roku życia, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, 
osób niepełnosprawnych, osób długotrwale bezrobotnych. 

2018 rok
Otrzymane dofinansowanie: 723 078 zł, 
w tym: EFS: 578 463 zł,
wkład krajowy: 144 615 zł.

2019 rok
Wnioskowane dofinansowanie: 683 735 zł, 
w tym: EFS: 546 988 zł,
wkład krajowy: 136 747 zł.

2020 rok
Wnioskowane dofinansowanie: 778 030zł, 
w tym: EFS: 622 424 zł, 
wkład krajowy: 155 606 zł.

Rodzaj wsparcia 
Liczba uczestników

2018 2019 2020

Staże 12 17 13

Szkolenia 24 26 26
Prace interwencyjne 16 15 20
Jednorazowe środki na 
podjęcie działalności 
gospodarczej

12 12 15

Wyposażenie stanowiska 
pracy dla skierowanego 
bezrobotnego

6 5 5

RAZEM 70 75 79

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020



Zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowane w całości ze środków PFRON

Środki przeznaczane na rehabilitację zawodową, w tym na:
• instrumenty i usługi rynku pracy na rzecz osób 
niepełnosprawnych poszukujących pracy i bezrobotnych 

•wyposażenie stanowiska pracy 
•szkolenia i przekwalifikowanie zawodowe 
osób niepełnosprawnych

Środki przeznaczane na rehabilitację społeczną, w tym na:
• tworzenie i działanie warsztatów terapii zajęciowej
•zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty 
ortopedyczne i środki pomocnicze 

•bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne 
•uczestnictwo osób niepełnosprawnych 
i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych

•organizację sportu, kultury, turystyki 
i rekreacji osób niepełnosprawnych

Przeznaczenie środków PFRON 

Rok
Rehabilitacja

Razem
zawodowa społeczna

2018 6 684 1 657 450 1 664 134

2019 81 000 1 708 697 1 789 697

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Aktywny Samorząd

Działania przewidziane w programie uzupełnią plany ujęte w powiatowych strategiach 
rozwiązywania problemów społecznych i programach działań na rzecz osób niepełnosprawnych. 
Umożliwią samorządom aktywniejsze włączenie się w działania na rzecz inkluzji społecznej osób 
niepełnosprawnych.

Środki przeznaczone na realizację programu w 2018 roku: 221 851 zł

W 2018 roku wsparcia udzielono 41 osobom w obszarach:
• pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
• pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B
• pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego oraz oprogramowania
• dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie 

elektrycznym
• pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne 
• pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny
• pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej
• pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Program będzie kontynuowany w 2019 roku, 
wysokość środków będzie znana po podpisaniu 
umowy w kwietniu br.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 
w 2018 roku dostosowano budynek szkoły
do potrzeb osób niepełnosprawnych 
poprzez wykonanie windy w głównej klatce schodowej.

Całkowita wartość projektu: 214 045 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 50 214 zł
• środki Powiatu: 163 831 zł

Wykonanie windy w Zespole Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”, 
w 2018 roku zakupiono dziewięcioosobowy mikrobus Opel Vivaro, 
dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózkach.

Wnioskodawca: Powiat Grodziski

Beneficjent: Środowiskowy Dom Samopomocy 
Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej

Całkowita wartość projektu: 132 840 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 65 780 zł
• wkład KSNAW (pochodzące z darowizn): 67 060 zł

Zakup samochodu osobowego specjalnie przystosowanego do przewozu  niepełnosprawnych 
uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 
Archidiecezji Warszawskiej w Podkowie Leśnej

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W 2019 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”, o zakup ośmioosobowego mikrobusa marki Opel Vivaro, 
dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
z dwoma miejscami na wózki inwalidzkie.

Planowana wartość projektu: 126 300 zł, w tym:
• wnioskowane dofinansowanie z PFRON: 69 465 zł
• środki Powiatu: 56 835 zł

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Zakup samochodu osobowego „mikrobusa” specjalnie przystosowanego do przewozu 
niepełnosprawnych mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Izdebnie Kościelnym 
z filią w Grodzisku Mazowieckim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W 2019 roku Powiat złożył wniosek o dofinansowanie w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III”, o zakup autobusu niskopodłogowego z 25 miejscami, 
z możliwością przewożenia dwóch wózków jednocześnie, 
z wejściem przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
wyposażony w ręcznie odchylaną platformę wjazdową dla wózków inwalidzkich. 

Planowana wartość projektu: 850 000 zł, w tym:
• wnioskowane dofinansowanie z PFRON: 600 000 zł
• środki Powiatu: 250 000 zł

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Zakup autobusu dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych im. Hipolita Szczerkowskiego 
w Grodzisku Mazowieckim, wyposażonego w urządzenia dostosowujące pojazd 
do przewozu osób z niepełnosprawnością 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Podsumowanie

Źródło pozyskiwania środków do budżetu

Liczba  wniosków:
Kwota wnioskowanego 
dofinansowania łącznierozpatrzonych 

pozytywnie
rozpatrzonych 

negatywnie
oczekujących na 
rozstrzygnięcie planowanych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 6 1 2 26 783 228

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 3 5 229 118

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  2 2 559 816

Erasmus + 2 3 1 101 553

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 15 045 108

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1 1 788 856

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 3 4 461 141

Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 1 1 1 6 602 699

Fundusz Dróg Samorządowych 2 3 863 354

Rezerwa subwencji ogólnej w ramach dofinansowania 
inwestycji na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich 1 508 800

Programy Ministerstwa Zdrowia 2 1 764 947

Programy  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 32 000

Programy  Marszałka Województwa Mazowieckiego 1 2 3 443 751

Razem 24 5 11 1 72 184 371

Jak dotychczas na realizację zadań w latach 2018 – 2019, pozytywnie rozpatrzono 24 wnioski 
na łączne dofinansowanie w kwocie 30 895 256 zł, 11 wniosków jest nadal w ocenie.



Dziękuję za uwagę
Joanna Damaziak

Sekretarz Powiatu Grodziskiego
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