
28 kwietnia 2020 roku

Pozyskiwanie środków pozabudżetowych 
na realizację zadań Powiatu 

w latach 2019 - 2020



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:
• Fundusz Dróg Samorządowych 
• 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 Województwa Mazowieckiego
• Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
• Programy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki  Społecznej
• Programy Ministerstwa Sportu i Turystyki
• Programy Ministerstwa Zdrowia

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



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

Wartość projektu: 5 067 940 zł, w tym:
• dofinansowanie z Województwa Mazowieckiego: 

3 040 764 zł 
• środki Powiatu: 677 176 zł
• środki Gminy Grodzisk Mazowiecki: 1 350 000 zł

Zakres robót:
• Przebudowa ul. Nałkowskiej i Centralnej 

na 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

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

ul. Nałkowskiej i Centralna w Radoniach 

ul. Paprociowa w Opypach



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

Wartość projektu: 4 137 771 zł w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 840 373 zł
• środki Powiatu: 2 297 398 zł

Zakres robót:
• rozbudowa drogi powiatowej nr 1510W 

na odcinku 584 m wraz z budową poboczy, 
chodnika, parkingu

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

w zakresie wykonania chodnika na odcinku 463 m

Okres realizacji projektu: 2019 rok

Fundusz Dróg Samorządowych

Skrzyżowanie dróg powiatowych 1509W i 1510W

Droga powiatowa 1510W



Rozbudowa 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

Wartość projektu: 3 353 902 zł w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 2 681 514 zł
• środki Powiatu: 672 388 zł

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.

Okres realizacji projektu: 2019 - 2020 rok

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

Wartość projektu: 1 475 530 zł w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 1 180 424 zł
• środki Powiatu: 295 106 zł

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

Okres realizacji projektu: 2019 rok

Fundusz Dróg Samorządowych



Rozbudowa ulicy Pomorskiej na terenie gminy Jaktorów 
na odcinku od km 5+900 do km 6+375

Wartość projektu:  3 466 019 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 2 426 213 zł
• środki Powiatu: 39 806 zł
• środki Gminy Jaktorów: 1 000 000 zł

Planowany zakres robót:
Przebudowa drogi na odcinku 475 m 
wraz z wykonaniem chodnika, zjazdów, 
utwardzonego pobocza, oznakowania poziomego,
odwodnienia oraz placem do zawracania 
przed przejściem podziemnym pod torami PKP.

Planowany okres realizacji projektu:  2020  rok

Fundusz Dróg Samorządowych



Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – Izdebno – Cegłów – Boża Wola 
– Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy  1-go Maja, od km 11+709,50 do km 11+973,05 
oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1507W Grodzisk Mazowiecki – Izdebno – Cegłów – Boża Wola 
– Bramki Ludne, ulicy Sadowej oraz ulicy 1-go Maja, od km 10+746,55 do km 11+709,5 
oraz od km 11+973,05 do km 12+216 w miejscowości Boża Wola, gmina Baranów.

Wartość projektu:  7 401 363 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 5 180 954 zł
• środki Powiatu: 2 220 409 zł

Planowany zakres robót:
• Odcinek nr 1: przebudowa drogi nr 1507W na dł. 962,95 m
• Odcinek nr 2: rozbudowa drogi nr 1507W na dł. 263,55 m 
• Odcinek nr 3: przebudowa drogi nr 1507W na dł. 242,95 m
• Wykonanie:  chodnika, peronów autobusowych, zjazdów, 

pobocza gruntowego, oznakowania poziomego i pionowego, 
w tym znaków aktywnych z solarnym źródłem zasilania 

Planowany okres realizacji projektu: 2020 rok

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań 
rekomendowanych do dofinansowania.

Fundusz Dróg Samorządowych



Remont drogi powiatowej nr 1502W Podkowa Leśna 
ul. Brwinowska 

Wartość projektu:  880 375 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Państwa: 616 262 zł
• środki Powiatu: 264 113 zł

Planowany zakres robót:
Remont odcinka drogi o długości 817 m 
wraz z wymianą uszkodzonych krawężników 
oraz wykonaniem oznakowanie pionowego, 
w tym znaków aktywnych z solarnym źródłem zasilania, 
oznakowania poziomego i akustyczno-wibracyjnych linii 
koloru czerwonego w obrębie przejazdu WKD. 

Planowany okres realizacji projektu: 2020 rok

Zadanie znajduje się na liście rezerwowej zadań 
rekomendowanych do dofinansowania.

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:  1 451 126 zł
• dofinansowanie (RPO WM): 1 160 900 zł
• środki Powiatu: 290 226 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 



Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim

W 2020 roku Powiat planuje złożyć wniosek o udzielenie dofinansowania.

Wartość projektu: 1 075 042 zł, w tym:
• dofinansowanie (RPO WM): 234 624 zł
• środki Powiatu: 840 418 zł

Planowany zakres robót:
• ocieplenie ścian zewnętrznych
• ocieplenie stropodachu
• wymiana bram garażowych
• montaż instalacji fotowoltaicznej

Planowany termin realizacji: 2021 rok

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020 



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020

Szkolnictwo zawodowe naszych szkół bliżej rynku pracy

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



Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego  2014-2020

Twój zawód, Twoja przyszłość

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 
w partnerstwie z dwoma Zespołami Szkół (oczekuje na rozstrzygnięcie).

Całkowita wartość projektu: 4 072 416 zł, w tym: 
• dofinansowanie (RPO WM) dla ZS Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim: 740 160 zł
• wkład własny: sale wykorzystane podczas realizacji projektu

Zakres projektu:
• staże zawodowe
• organizacja dodatkowych zajęć, warsztatów, kursów
• doposażenie pracowni zawodowych
• doskonalenie zawodowe nauczycieli

Projekt obejmuje  110 uczniów i 4 opiekunów. 



Zadania realizowane przez Zespół Szkół Nr 1 w Grodzisku Mazowieckim cyklicznie od 7 lat szkolnych, 
finansowane ze środków unijnych – w ramach programu Erasmus + (100% dofinansowania) 

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

Rok szkolny 2019/2020:
Zagraniczny staż zawodowy skutecznym sposobem 
na poznanie świata gastronomii i hotelarstwa 
Całkowita wartość projektu: 57 897 euro 

Rok szkolny 2020/2021:
Poznajemy świat od kuchni – staż zawodowy 
uczniów z klas gastronomicznych i hotelarskich
Całkowita 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 +



Edukacja kadry szkolnej

Projekt realizowany przez Zespół Szkół Technicznych i Licealnych Nr 2 
w Grodzisku Mazowieckim. 

Wartość projektu: 46 815 euro (100% dofinansowania)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021 rok

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 +



ICT w Dublinie 

Wniosek o dofinansowanie zadania złożony przez Zespół Szkół Nr 2 im. gen. J. Bema w Milanówku 
(oczekuje na rozstrzygnięcie).

Wartość projektu: 30 585 euro (100% dofinansowania)

Planowany okres realizacji projektu: rok szkolny 2020/2021 

Planowany zakres projektu: 
Staże w Dublinie (Irlandia) grupy 12 uczniów Technikum, 
uczących się w zawodzie technik informatyk wraz z opiekunami. 

Erasmus +



Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

XX Festiwal Muzyczne Konfrontacje: Piękno liryki 
- od Chopina do Góreckiego

Wartość projektu: 94 000 zł, w tym:
• dofinansowanie (MKiDN): 54 000 zł
• pozostałe środki publiczne (Powiat Grodziski, 

Miasto Podkowa Leśna, Muzeum): 30 000 zł
• środki niepublicznych sponsorów: 10 000 zł

Zakres projektu: 
Tegoroczny Festiwal będzie prezentacją wybranych dzieł 
muzyki polskiej kompozytorów, których twórczość 
wykazuje wartości bliskie dziełom Chopina m.in. 
Zarębskiego, Wieniawskiego, Karłowicza, Paderewskiego, 
Szymanowskiego, H. M. Góreckiego. 
Jedno z wydarzeń odbędzie się w zakopiańskiej Atmie
Szymanowskiego.

XIX Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2019 rok

XIX Festiwal Muzyczne Konfrontacje 2019 rok



Samorząd Województwa Mazowieckiego – dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub
roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

Osuszenie fundamentów i wykonanie izolacji 
przeciwwilgociowej północnych piwnic budynku 
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Wartość projektu: 96 638 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego: 48 319 zł
• środki Powiatu: 48 319 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2020 rok

Po wykonaniu prac hydroizolacyjnych w piwnicach Muzeum 
będzie można stworzyć m. in. magazyn sprzętów muzealnych 
oraz materiałów edukacyjnych do lekcji muzealnych.

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego



Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych

Szkolna Pracownia Informatyczna w Zespole Szkół Nr 1 w Milanówku

Wartość projektu: 50 738 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu 

Województwa Mazowieckiego: 35 516 zł
• środki Powiatu: 15 222 zł

Okres realizacji projektu: 2019 rok

W ramach zadania zakupiono:
• 16 komputerów stacjonarnych
• 16 monitorów
• 21 oprogramowań
• 1 rzutnik

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego



Mazowiecki Program Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych

Utworzenie nowej pracowni fizycznej w Zespole Szkół 
Technicznych i Licealnych Nr 2 w Grodzisku Mazowieckim 

Całkowita wartość projektu: 91 422 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 

54 853 zł
• środki Powiatu: 36 569 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2020 rok

Planowany zakres projektu: 
• wykonanie prac remontowych sali dydaktycznej i zaplecza
• dostawa mebli 
• dostawa sprzętu multimedialnego 
• dostawa pomocy dydaktycznych

Zarząd Województwa Mazowieckiego podjął uchwałę w sprawie 
odstąpienia od realizacji w 2020 r. „Mazowieckiego Programu 
Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” i realizacji 
rozszerzonego zadania w formule projektu pozakonkursowego pod 
nazwą „Mazowiecki projekt przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów 
do nauczania zdalnego”. 

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Zestaw do elektryczności

Tor powietrzny z poduszką powietrzną 



Mazowiecki Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020

Remont boiska sportowego wielofunkcyjnego w Zespole Szkół 
nr 1 w Grodzisku Mazowieckim 

Wartość projektu: 145 916 zł, w tym:
• dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego: 

109 437 zł
• środki Powiatu: 36 479 zł

Planowany okres realizacji projektu: 2020 rok

Planowany zakres projektu: 
• demontaż istniejącej nawierzchni 
• naprawa podbudowy boiska 
• wymiana zużytej nawierzchni syntetycznej na sztuczną 

trawę
• zasyp boiska piaskiem kwarcowym 

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Samorząd Województwa 
Mazowieckiego

Wizualizacja projektowanego boiska



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.

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

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój



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

Wniosek złożony przez Powiatowy Urząd Pracy. Projekt skierowany dla osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w PUP w Grodzisku Mazowieckim w wieku 18-29 lat, nie pracujących, 
nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu, termin realizacji w latach 2020 – 2022.

2020 rok
Wnioskowane dofinansowanie: 1 097 120 zł, w tym: 
• EFS: 924 653 zł 
• wkład krajowy: 172 467 zł

2021 rok 
Wnioskowane dofinansowanie: 1 172 291 zł, w tym: 
• EFS: 988 007 zł
• wkład krajowy:  184 284 zł

2022 rok 
• Wnioskowane dofinansowanie: 1 047 284 zł, w tym: 
• EFS: 882 651 zł
• wkład krajowy: 164 633 zł

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój



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

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w latach 2019 – 2020. 

Projekt skierowany dla osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej, będących  w szczególnie trudnej sytuacji 
na rynku pracy, tj. kobiet, osób w wieku 50 lat i więcej, osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, osób                  
z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych. 

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

2020 rok
Otrzymane dofinansowanie: 1 186 130 zł, w tym:
• EFS: 948 904 zł 
• wkład krajowy: 237 226 zł

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 w komunikowaniu się, architektoniczne 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

2019 81 000 1 708 697 1 789 697

2020 43 200 2 011 507 2 054 707

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 2019 roku: 235 665 zł

W 2019 roku wsparcia udzielono 52 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 jest kontynuowany w 2020 roku, 
wysokość I transzy środków: 241 750 zł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”, zakupiono ośmioosobowy 
mikrobus marki Opel Vivaro, dostosowany do przewozu 
osób niepełnosprawnych, z dwoma miejscami 
na wózki inwalidzkie.

Całkowita wartość projektu: 132 435 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 69 465 zł
• środki Powiatu: 62 970 zł

Okres realizacji: 2019 rok

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 ramach „Programu wyrównywania różnic 
między regionami III”, zakupiono autobus marki IVECO THESI 
(liczba pasażerów 26+1), dostosowany do przewozu 
dwóch wózków jednocześnie, z wejściem przystosowanym 
do potrzeb osób z niepełnosprawnością, 
wyposażony w windę pasażerską do transportu osób na wózkach.

Całkowita wartość projektu: 491 877 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 250 000 zł
• środki Powiatu: 241 877 zł

Okres realizacji: 2019 rok

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



W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” złożono wniosek na dofinansowanie  
zakupu mikrobusa marki Renault Trafic dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, 
w tym poruszających się na wózkach.

Wnioskodawca: Powiat Grodziski
Beneficjent: Warsztat Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych 

Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku

Całkowita wartość projektu: 128 000 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 83 200 zł
• środki Powiatu: 44 800 zł

Okres realizacji: 2020 rok

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Zakup samochodu osobowego ,,mikrobusa’’ specjalnie przystosowanego do przewozu 
niepełnosprawnych uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej Katolickiego Stowarzyszenia 
Niepełnosprawnych Archidiecezji Warszawskiej w Milanówku

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



W ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” złożono wniosek na 
dofinansowanie wykonania szybu dźwigowego – zewnętrznego wraz z instalacją windy przy głównym 
wejściu do budynku Starostwa przy ul. Dalekiej 11 a.

Całkowita wartość projektu: 200 982 zł, w tym:
• dofinansowanie z PFRON: 60 294 zł
• środki Powiatu: 140 688 zł

Termin realizacji: 2020 rok

Wniosek oczekuje na rozstrzygnięcie.

Wykonanie zewnętrznego dźwigu osobowego przystosowanego do transportu osób 
niepełnosprawnych przy budynku przyszłej siedziby Starostwa Powiatu Grodziskiego 
przy ul. Dalekiej 11a w Grodzisku Mazowieckim

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych



Podsumowanie

Źródło pozyskiwania środków do budżetu

Liczba  wniosków: Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania 

łącznie
rozpatrzonych 

pozytywnie
rozpatrzonych 

negatywnie
oczekujących na 
rozstrzygnięcie planowanych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 3 0 1 1 4 933 136

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  1 0 1 0 4 227 062

Erasmus + 3 0 2 0 1 129 911

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4 0 2 0 4 784 778

Fundusz Dróg Samorządowych 4 0 2 0 13 925 429

Programy  Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 1 0 0 0 54 000

Programy  Marszałka Województwa Mazowieckiego 2 0 3 0 3 288 889

Razem 18 0 11 1 32 343 205

Jak dotychczas na realizację zadań Powiatu w latach 2019 – 2020 złożono wnioski na łączne 
dofinansowanie w kwocie 32 343 205 zł, pozytywnie rozpatrzono 18 wniosków, na rozstrzygnięcie 
oczekuje 11 wniosków, 1 wniosek jest planowany. 



Według aktualnie posiadanych przez Starostwo danych, Szpital realizuje w latach 2019 – 2020 
3 projekty na łączną kwotę 16 081 402 zł, są to:

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

• 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

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

Na rozstrzygnięcie czekają wnioski o dofinansowanie projektów: 

• Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Szpitala Zachodniego w Grodzisku 
Mazowieckim 

• Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się 
koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego

• Zakup kardiomonitorów dla Oddziału Wewnętrznego

W 2020 roku Szpital planuje również złożyć wniosek na dofinansowanie zakupu kolejnego sprzętu 
medycznego.

Szczegółowa informacja dot. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych realizowanych 
przez Szpital Zachodni zostanie przedstawiona w późniejszym terminie. 

Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Szpital Zachodni im. św. Jana Pawła II



Dziękuję za uwagę
Joanna Damaziak

Sekretarz Powiatu Grodziskiego

Dziękuję za pomoc w przygotowaniu prezentacji 
Głównemu Specjaliście ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych pani Elizie Piórkowskiej 


	����������
	Slajd numer 2
	Slajd numer 3
	Fundusze Europejskie na lata 2014-2020
	Slajd numer 5
	Slajd numer 6
	Slajd numer 7
	Slajd numer 8
	Slajd numer 9
	Slajd numer 10
	Slajd numer 11
	Slajd numer 12
	Slajd numer 13
	Slajd numer 14
	Slajd numer 15
	Slajd numer 16
	Slajd numer 17
	Slajd numer 18
	Slajd numer 19
	Slajd numer 20
	Slajd numer 21
	Slajd numer 22
	Slajd numer 23
	Slajd numer 24
	Slajd numer 25
	Slajd numer 26
	Slajd numer 27
	Slajd numer 28
	Slajd numer 29
	Slajd numer 30
	Slajd numer 31
	Slajd numer 32
	Slajd numer 33
	Slajd numer 34
	Slajd numer 35
	Slajd numer 36

