WYKAZ ŚRODKÓW ZEWNĘTRZNYCH POZYSKANYCH PRZEZ GMINĘ BŁONIE

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

ROK 2006

RAZEM

16 177,00

16 177,00

1 414 373,00

1 414 373,00

641 313,00

641 313,00

ROK 2007

RAZEM

ROK 2008

RAZEM

ROK 2009

L.p.

Nazwa projektu

Internet szansą wszechstronnego rozwoju
1 mieszkańców Gminy Błonie

Program

Opis projektu

Bezpośrednim celem projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
społeczności w Gminie Błonie poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu i
oprogramowania – pod warunkiem zapewnienia odpowiednich warunków
jego użytkowania – jak również zapewnienie pomocy technicznej przy
instalowaniu sprzętu w domu. W ramach projektu zorganizowane zostaną
Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka" również szkolenia dla odbiorców ostatecznych.

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

2 020 608,00

1 717 516,80

521 297,89

213 647,00

1 299 300,00

647 000,00

Budowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni
2 we wsi Bieniewice
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury sortowej dla
wszystkich mieszkańców miejscowości, poprzez budowe boiska sportowego
o sztucznej nawierzchni w Bieniewicach.

Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z
3 założeniami programu "Moje boisko-Orlik 2012"

Środki krajowe

Celem projektu jest wyrównywanie szans w dostępie do edukacji i sportu,
pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich i miejskich oraz poprawa dostępu
społeczności lokalnych do podstawowej infrastruktury sportowej.

4 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Błonie

Środki krajowe

Celem projektu jest usuwanie azbestu z terenu Gminy Błonie

62 468,00

30 000,00

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
5 muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”

Środki krajowe

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej nr
2

17 340,00

12 000,00

3 921 013,89

2 620 163,80

RAZEM

ROK 2010

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Projekt dla dzieci w wieku 3-5 lat polegajacy na zwiększeniu stopnia
upowszechnienia edukacji przedszkolnej przez podniesienie jakości i
wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej. Objęcie dzieci dodatkowymi i
specjalistycznymi zajęciami.

796 934,80

784 944,80

2 Nowy zawód-nowa perspektywa

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Projekt ma na celu wzrost kwalifikacji i zdolności prozatrudnieniowych osób
odchodzacych z rolnictwa poprzez zapewnienie im kompleksowego wsparcia
szkoleniowo-doradczego.

332 274,00

332 274,00

Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury
3 w Błoniu

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego

Budowa wielofunkcyjnego budynku dla potrzeb kultury. Zakres projektu
obejmuje budynek oraz elementy zagospodarowania terenu, na który
składaja się: scena zewnętrzna wraz z zadaszeniem i trybunami dla gości,
parking, chodniki, zieleń i mała architektura.

19 394 822,57

10 998 041,61

Rozbudowa infrastruktury drogowej poprawiająca
4 spójność komunikacyjną Gminy Błonie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego

Przedmiotem projektu jest realizacja infrastruktury technicznej w zakresie
infrastruktury drogowej w Gminie Błonie i włączenie jej do gminnego,
regionalnego i krajowego systemy komunikacyjnego.

13 821 995,98

11 748 696,53

5 Kampania promocyjna karpia „Zdrów jak ryba”

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój
sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów
rybackich 2007-2013

Przedmiotem operacji jest przeprowadzenie kampanii promocyjnych
produktów rybnych.

111 020,00

91 000,00

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
6 muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”

Środki krajowe

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej nr
2

12 248,00

12 000,00

34 469 295,35

23 966 956,94

Dogonić Europę-program edukacji przedszkolnej w
1 Gminie Błonie

RAZEM

ROK 2011

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

Przedszkole jak z Bajki-upowszechnienie edukacji
1 przedszkolnej w Gminie Błonie

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Projekt polega na wzroście dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w 6
placówkach wychowania przedszkolnego.

694 374,00

683 584,00

2 Błońska Akademia Rozwoju

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu
kształcenia dzieci klas I-III szkół podstawowych.

245 376,00

245 376,00

Przepis na edukacyjny sukces-ugotuj z nami swoją
3 przyszłość

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Podniesienie efektywności i jakości kształcenia ogólnego w 6 szkołach
poprzez kompleksowe rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej.

860 245,20

808 485,20

1 655 710,38

1 287 117,09

600 000,00

510 000,00

1 918 486,40

1 630 713,44

1 669 882,30

300 000,00

Budowa szkieletowej sieci światłowodowej na potrzeby
dostępu do szerokopasmowego internetu w Gminie
Regionalny Program Operacyjny Województwa
4 Błonie
Mazowieckiego

Projekt zakłada budowę na obszarze miasta światłowodowego szkieletu sieci
obejmującego główne ulice w centrum miasta oraz kluczowe z punktu
widzenia Gminy lokalizacje, w których usytuowane są obiekty użyteczności
publicznej. Siecią zostanie objętych 19 instytucji użyteczności publicznej, a
także miasto liczące 12 tys. mieszkańców oraz wybrane części gminy. Po
rozbudowie sieci planuje się objęcie zasięgiem 100% powierzchni Gminy, tj.
około 20 tys. mieszkańców.

Przeprowadzenie kampanii promocyjnej Gminy, powiatu warszawskiego
zachodniego oraz województwa mazowieckiego. Elementy kampanii:
piosenka i teledysk, strona internetowa, działania PR.

5 Kierunek Błonie

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion w
6 Gminie Błonie

Celem projektu jest przeciwdziałnie wykluczeniu cyfrowemu społeczności
poprzez zapewnienie dostępu do szerokopasmowego Internetu, niezbędnego
sprzętu i oprogramowania przy zapewnieniu odpowiednich warunków jego
użytkowania i pomocy technicznej przy instalowaniu sprzętu w domu i
Program Operacyjny "Innowacyjna Gospodarka" instytucjach.

7 Budowa kompleksu boisk we wsi Bieniewice

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem projektu jest poprawa dostępności do infrastruktury sprzętowej dla
wszystkich mieszkańców miejscowości, poprzez budowę komlpeksu boisk
we wsi Bieniewice.

Środki krajowe

Celem projektu jest poprawa stanu fitosanitarnego oraz wyglądu
zewnętrznego pomników przyrody znajdujących się na terenie gminy Błonie.
Ponadto przeprowadzone zabiegi pozwolą przedłużyć żywotność
pomnikowych drzew, a tym samym pozwoli mieszkańcom naszej gminy
dłużej podziwiać te wspaniałe osobliwości przyrody.

40 000,00

32 000,00

Odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców miasta
9 i gminy Błonie
Środki krajowe

Celem projektu jest odbiór od mieszkańców miasta i gminy Błonie wyrobów
azbestowych.

44 500,00

40 000,00

18 000,00

9 000,00

144 000,00

70 000,00

7 890 574,28

5 616 275,73

8 Zabiegi pielęgnacyjne pomników przyrody

10 Animator – Moje Boisko „Orlik 2012”

Środki krajowe Ministerstwo Sportu (Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej)

Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Błonie, Ratusz klasycystyczny: remont XIX wiecznego
11 budynku

Środki krajowe

Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytków .

RAZEM

ROK 2012

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Poprawa zaspokojenia potrzeb społecznych i
kulturalnych oraz bezpieczeństwa mieszkańców
poprzez remont i wyposażenie dwóch budynków
Domów Kultury w Radzikowie wraz z parkingiem i
1 odwodnieniem oraz zagospodarowaniem terenu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem operacji jest stworzenie atrakcyjnych i bezpiecznych miejsc do
spędzania wolnego czasu na terenie Radzikowa poprzez remont i
wyposażenie dwóch budynków Domów Kultury wraz z placem zabaw,
siłownią na wolnym powietrzu oraz parkingiem i odwodnieniem.

2 Budowa placu zabaw we wsi Żukówka

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Integracja społeczności lokalnej poprzez prowadzenie
3 szkółki wędkarskiej dla dzieci i młodzieży

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

736 922,59

479 299,00

Celem operacji jest zwiększenie oferty rekreacyjnej oraz komfortu i
bezpieczeństwa spędzania wolnego czasu poprzez budowę nowoczesnego,
ogólnodostępnego placu zabaw we wsi Żukówka

43 928,56

25 000,00

Celem operacji jest podniesienie jakości życia społeczności lokalnej poprzez
zagospodarowanie czasu w formie nowatorskiej szkółki wędkarskiej.

13 000,00

9 100,00

Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
4 podstawowych”
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych:ICT, przyrodniczo
matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznopedagogicznego, sportowo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 2

18 024,00

18 024,00

Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
5 podstawowych”
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych:ICT, przyrodniczo
matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznopedagogicznego, sportowo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1

18 024,00

18 024,00

L.p.

Nazwa projektu

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
6 podstawowych”
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych:ICT, przyrodniczo
matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznopedagogicznego, sportowo-wychowawczych w Szkole Podstawowej nr 1

18 024,00

18 024,00

Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans
edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia
rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach
7 podstawowych”
Program Operacyjny „Kapitał Ludzki”

Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych:ICT, przyrodniczo
matematycznych, języków obcych, wsparcia psychologicznopedagogicznego, sportowo-wychowawczych w Szkole Podstawowej w
Bieniewicach

18 024,00

18 024,00

18 000,00

9 000,00

204 909,99

140 000,00

12 000,00

12 000,00

8 Animator – Moje Boisko „Orlik 2012”

Środki krajowe Ministerstwo Sportu (Fundusz
Rozwoju Kultury Fizycznej)

Prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży

Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i
nauczcyieli w zakresie stosowania technologii
9 informacyjno-komunikacyjnych - „Cyfrowa szkoła”

Środki krajowe

zapewnienie szkołom zakupu pomocy dydaktycznych i sprzętu
niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
10 muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”

Środki krajowe

Zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla Szkoły Podstawowej w
Zespole Szkół w Bieniewicach

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
11 muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”

Środki krajowe

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej nr. 1

192 568,80

96 248,80

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki i wychowania i opieki w klasach I-III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
12 muzycznych I stopnia „Radosna Szkoła”

Środki krajowe

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Zespole Szkół w Bieniewicach

210 411,18

105 205,59

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie

W ramach inwestycji zostanie przeprowadzona kompleksowa
termomodernizacja siedmiu budynków użyteczności publicznej w Gminie
Błonie: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 2, Przedszkole
Publiczne nr 3, Przedszkole Publiczne nr 4, Przedszkole Publiczne nr 5 w
Radzikowie, Dom Kultury nr 1 w Radzikowie, Dom Kultury nr 2 w
Radzikowie. Prace w wymienionych budynkach będą obejmowały min.
docieplenie ścian i stropodachów, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej,
wymianę instalacji c.o.

3 190 890,00

892 900,00

4 694 727,12

1 840 849,39

Zarządzanie energią w budynkach użyteczności
13 publicznej w Gminie Błonie

RAZEM

Program

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

ROK 2013
Dofinansowanie do wydatków na funkcjonowanie
miejsc opieki utworzonych w 2013 r. bez udziału
programu MALUCH w Niepublicznym Żłobku "Pod
1 Bocianem" w Błoniu ul. Orzeszkowej 14

2 Błońska Noc Świętojańska

Program Rozwoju Instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do 3 lat "Maluch konkurs2013 edycja I

Dofinansowanie 50% (zwrot kosztów) do wydatków na funkcjonowanie
miejsc opieki w żłobku niepublicznym,

39 500,00

19 750,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem operacji jest podnoszenie jakości życia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR poprzez zorganizowanie w 2014 imprezy kulturalnej
„Błońska Noc Świętojańska” związanej z kultywowaniem tradycji
sobótkowych.

27 675,00

18 000,00

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Zorganizowanie wypoczynku dla uczestników projektu „Dziecięca Akademia
Przyszłości wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

12 000,00

12 000,00

Program Operacyjny "Kapitał Ludzki"

Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III szkół podstawowych
Gminy Błonie - doposażenie bazy dydaktycznej szkół w pomoce
dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć edukacyjnych

294 185,00

294 185,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem operacji jest poprawa dostępności do infrastruktury sportowej dla
wszystkich mieszkańców miejscowości poprzez budowę strefy rekreacji boisko wielofunkcyje wraz z elementami towarzyszącymi

775 237,39

500 000,00

Środki krajowe

Budowa i montaż przydomowych oczyszczalni ścieków

853 332,00

383 335,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Poprawa warunków życia mieszkańców Bieniewice na
ul. Akacjowej na odcinku od ul. Dzikiej Róży do ul. Gimnazjalnej i Św. Jana
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. (Odprowadzenie i oczyszczanie
ścieków w tym systemów kanalizacji sieciowej)”

1 295 770,92

788 663,00

Środki krajowe

Remont bieżący majacy na celu likwidację barier architektonicznych w
odniesieniu do uczniów niepełnosprawnych

117 050,00

117 050,00

3 414 750,31

2 132 983,00

Start w przyszłość – najciekawsze zajęcia realizowane

3 w ramach projektu „Dziecięcia Akademia Przyszłości”

Droga do sukcesu – indywidualizacja procesu
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych Gminy

4 Błonie

Budowa strefy rekreacji – boisko wielofunkcyjne wraz z

5 elementami towarzyszącymi.

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na

6 terenie Gminy Błonie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości
7 Bieniewice

Remont bieżący majacy na celu likwidację barier
architektonicznych w odniesieniu do uczniów

8 niepełnosprawnych - winda w SP2

RAZEM

ROK 2014

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

1 Bieniewicach

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Celem operacji jest stworzenie atrakcyjnego i bezpiecznego miejsca do
spędzania wolnego czasu w Bieniewicach poprzez budowę placu zabaw i
siłowni na wolnym powietrzu

Nauka pływania dla uczniów klas III szkół
2 podstawowych Gminy Błonie

Fundusz Zajęć Sportowych dla Uczniów

Projekt ma na celu nabycie umiejętności pływackich wśród uczniów, a także
upowszechnianie aktywności fizycznej. Projekt obejmuje trzy szkoły z terenu
gminy- SP1, SP2, ZS w B (SP).

Budowa placu zabawi siłowni na wolnym powietrzu w

Ministerstwo Sportu i Turystyki Fundusz
3 Remont budynku hali sportpwej LKS OLYMP w Błoniu Rozwoju Kultury Fizycznej

4 Budowa placu zabaw w Radzikowie

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Budowa stałego lodowiska wraz z budynkiem zaplecza
5 przy ul. Norwida w Błoniu
Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla
6 Gminy Błonie

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

223 667,41

110 000,00

22 624,00

11 312,00

Zadanie inwestycyjne zakłada remont budynku hali sportowej w
miejscowości Błonie w woj.. Mazowieckim przy ul. Lesznowskiej 15 A, dz.
Ew. 3 obręb 0006.

954 849,00

409 400,00

Celem operacji jest umożliwienie stworzenia atrakcyjnego i bezpiecznego
miejsca do spędzania wolnego czasu w Radzikowie poprzez budowę placu
zabaw

236 531,15

140 000,00

1 243 423,10

255 000,00

Zadanie inwestycyjne zakłada budowę stałego lodowiska wraz z budynkiem
zaplecza przy ul. Norwida w Błoniu

Celem projektu jest opracowanie dokumentu pn.:"Plan gospodarki
niskoemisyjnej dla Gminy Błonie" wskazujacego mozliwość obniżenia
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko energochłonności gminy

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijajace kompetencje kluczowe7 "Moja przyszłość"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Zorganizowanie i prowadzenie zajęć z języka obcego, z przedmiotów
matematyczno-przyrodniczych oraz zajęć poradnictwa i edukacji zawodowej,
sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć, zakup materiałów edukacyjnych,
organizacja całodziennych zajęć otwartych (muzea, wystawy) - szkoły
podstawowe i gimnazjalne Gminy Błonie

Rządowy program wspierania w latach 2009-2014
organów prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych
wrunków nauki, wychowania i opieki w klasach I - III
szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół
8 muzycznych I stopnia "Radosna szkkoła"

Środki krajowe

Utworzenie szkolnego placu zabaw w Szkole Podstawowej Nr 2 w Błoniu

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających
9 azbest

Program Oczyszcania Kraju z azbestu

Wykonanie aktualizacji wyrobów azbestowych

67 035,00

56 979,00

147 060,00

147 060,00

155 902,50

61 350,00

19 434,00

15 500,00

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

10 Usuwanie azbestu z terenu Gminy Błonie

Usówanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie
województwa mazowieckiego
Odbieranie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Błonie

Budowa ogólnodostępnej strefy służącej rekreacji w
11 Błoniu

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Rewitalizacja zieleni Parku Miejskiego w Bloniu
13

Uzyskane dofinansowanie

21 508,00

13 421,00

Celem projektu jest umozliwienie rozwoju rekreacji i turystyki poprzez
budowę ogólnodostępnej strefy służacej rekreacji w postaci placu zabaw w
Błoniu

99 978,65

50 000,00

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Operacja mająca na celu podnoszenie jakości zycia społeczności lokalnej na
obszarze objętym LSR poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznejbudowa dwóch ogólnodostępnych i oznakowanych pomostów wraz z
elementami towarzyszącymi w 2015 r.

76 383,00

42 480,00

Tworzenie i pielęgnacja parków i terenów
zielonych przez jednostki samorzadu
terytorialnego

Celem operacji jest rewitalizacja parku przy ulicy Norwida w Błoniu
polegająca na pracach ogrodniczych, pielęgnacyjnych, agrotechnicznych i
przygotowawczych, a także zakładaniu i pielęgnacji trawników.

589 235,23

150 000,00

3 857 631,04

1 462 502,00

Wykorzystanie walorów przyrodniczych Błonia poprzez
budowę infrastruktury rekreacyjno-turystycznej w
postaci innowacyjnych pomostów wraz z elementami
towarzyszącymi
12

Wartość projektu

RAZEM

ROK 2015

1

Dzienny Dom Senior- WIGOR

Program Wieloletni "Senior - WIGOR" na lata
2015-2020

Projekt polega na adaptacji pomieszczeń i budynku, a także wyposażeniu
pomieszczeń na potrzeby Dziennego Domu Senior-WIGOR

382 761,50

262 000,00

2

Budowa zadaszenia kortów tenisowych klubu
sportowego LKS Olymp w Błoniu.

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Inwestycja polegajaca na budowie zadaszenia kortów tenisowych wraz z
budową ścianki treningowej oraz drogi dojazdowej.

841 320,00

374 200,00

3

Wzrost dostępności serwisów internetowych w Błonu szansą na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu
osób niepełnosprwanych

Ministerstwo Cyfryzacji

Projekt polega na przygotowaniu strony internetowej Gminy Błonie
dostępnej dla osób niepełnosprawnych.

31 365,00

25 092,00

4

Zakup nowego samochodu pożarniczego typu
cieżkiego z napędem 4x4 dla OSP Błonie

WFOŚiGW Warszawa

Zakup samochodu strażackiego dla OSP w Błoniu

799 956,00

200 000,00

5

Usuwanie azbestu z terenu Gminy Błonie

WFOŚiGW Warszawa

Odbieranie wyrobów azbestowych od mieszkańców Gminy Błonie

28 435,00

24 169,00

2 083 837,50

885 461,00

RAZEM

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

ROK 2016

Poprawa bezpieczeństwa i paratmetrów technicznych
lokalnej sieci drogowej w Gminie Błonie usprawniającej
ruch drogowy od drogi krajowej DK92 do drogi
wojewódzkiej 579 i 720 oraz dojazd do węzła Tłuste
autostrady A2 - kontynuacja rozbudowy drogi gminnej Program rozwoju gminnej i powiatowej
1 410194W i przebudowa drogi gminymmej 410129W. infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.

Prace budowlane do wykonania w 2016 r. polegają na rozbudowie drogi
gminnej nr 410194W (II etap rozbudowy ul. Łąki w Błoniu) oraz przebudowie
drogi gminnej nr 410129W w miejscowości Kopytów (tzw. V etap).Ponadto
w 2016 r. zostaną zamontowane dodatkowe elementy bezpieczeństwa ruchu
na rozbudowanym w 2015 r. odcinku drogi gminnej 410194 W. (tzw. etap I
rozbudowy ul. Łąki w Błoniu).Efektem realizacji przedmiotowej inwestycji
będzie min. rozbudowa dróg na odcinku o łącznej długości 1154,06 m (ul.
Łąki na odcinku o długości 594,06 mb, droga nr 410129W na odcinku o
długości 560mb), budowa chodnika na odcinku o długości 489mb,budowa
ścieżki rowerowej na odcinku o długości 489mb oraz przebudowa 1
skrzyżowania.

2 189 869,38

1 094 354,00

50 673,60

41 755,20

106 825,00

96 142,50

Celem projektu jest skuteczna ochrona i efektywne wykorzystanie obiektów
dziedzictwa kulturowego kształtujacego atrakcyjność kulturalną mazowsza

12 170 117,77

7 132 098,36

Celem projektu jest wzmocnienie słabszych obszarów wiedzy i kompetencji
kluczowych min. 1184 uczniów, połączone ze wzrostem kompetencji i
kwalifikacji 51 nauczycieli SP1, SP2 w Błoniu i Zespołu Szkół w
Bieniewicach.

981 717,50

932 537,87

6 854 132,41

5 195 305,92

453 019,00

72 000,00

5 976 809,26

998 000,00

28 783 163,92

15 562 193,85

2 Błonie

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie
województwa mazowieckiego

Projekt polega na przeprowadzeniu zabiegów mechaniczych i chemiczych
na obszarach gdzie występuje Barszcz Sosnowskiego w celu jego usunięcia.
Zabiegi przeprowadzone 4-krotnie na obszarze 138 a.

3 Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Błonia

Regionalny Program Operacyjny dla
Województwa Mazowieckiego na lata 20142020

Aktualizacja Lokalnego Planu Rewitalizacji dla Błonia

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Gminy

Budowa strefy kultury i rekreacji poprzez rewaloryzację
zabytkowego dworku polskiego z XVIII w. wraz z
Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2007-2013

4 rewitalizacją parku w Błoniu

Nauka bez tajemnic – wsparcie uczniów z terenu
gminy Błonie poprzez wyrównywanie ich szans
edukacyjnych oraz wykorzystanie nauczania opartego
5 na metodzie eksperymentu

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa
Budowa zintegrowanego systemu dróg rowerowych na Mazowieckiego na lata 2014-2020

6 terenie gminy Błonie

7 Dzienny Dom Senior- WIGOR

Celem projektu jest wybudowanie ok. 15 km scieci dróg rowerowych na
terenie gminy Błonie

Program Wieloletni "Senior - WIGOR" na lata
2015-2020

Przedmiotem zadania jest utrzymanie funkcjonowania powstałego w 2015 r.
dziennego domu dla osób w podeszłym wieku

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Błoniu

Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej

8 nr 1 w Błoniu

RAZEM

L.p.

Nazwa projektu

Program

Opis projektu

Wartość projektu

Uzyskane dofinansowanie

2017

Zakup średniego samochodu ratowniczo1 gasniczego dla OSP w Górnej Wsi

Zapobieganie zagrozeniom srodowiska i
powaznym awariom oraz usuwanie ich
skutków poprzez zakup samochodów
Celem proejktu jest zakup samochodu strazackiego dla OSP w
pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego Górnej Wsi

896 670,00

200 000,00

1 879 018,47

748 716,17

64 534,80

48 401,00

554 400,00

73 800,00

Wzmocnienie potencjału Ochotniczych Straży
2 Pożarnych w gminie Błonie
Dostosowanie do zmian klimatu

Zakup dwóch samochodów ratowniczo– gaśniczych wraz z
wyposażeniem

Usuwanie barszczu Sosnowskiego na terenie Usuwanie barszczu Sosnowskiego na
3 Gminy Błonie w 2017 r.
terenie województwa mazowieckiego

Celem projektu jest usuwanie stanowisk barszczu
sosnowskiego z terenu Gminy Błonie w 2017 r.

Zapewnienie funkcjonowania Dziennego
4 Domu "Senior+"

Program Woeloletni "Senior+" na lata
2015-2020

Przedmiotem zadania jest utrzymanie funkcjonowania
powstałego w 2015 r. dziennego domu dla osób w podeszłym
wieku

Zadania z zakresu ochrony przyrody

Celem operacji jest pielęgnacja terenów zielonych wzdłuż ul.
Grodziskiej, wokół Muzeum Ziemi Błońskiej, przy ul. Okrzei oraz
przy ul. Jana Pawła polegających na nasadzeniach drzew,
krzewów, bylin i pnączy, a także pracach pielęgnacyjnych.

1 749 675,00

281 621,98

Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko

Celem realizacji projektu jest zahamowanie spadku powierzchni
terenów zieleni w mieście Błonie. Planowanym efektem
realizacji projektu jest powstanie dodatkowej powierzchni
biologicznie czynnej oraz wzrost łącznej powierzchni terenów
zieleni objętych projektem.

3 865 960,96

1 956 227,85

9 010 259,23

3 308 767,00

100 197 115,64

59 468 015,71

Pielęgnacja i konserwacja ogólnodostępnych
terenów zielonych połozonych w Gminie
5 Błonie

Bulwary Błońskie nad rzeką Rokitnicą wraz z
6 zielenią i infrastrukturą towarzyszącą

RAZEM

RAZEM POZYSKANE ŚRODKI

