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Informacja o inwestycjach dofinansowanych 
 
 
Powiat Rawski w sposób konsekwentny i profesjonalny pozyskuje środki 

finansowe z innych źródeł, równieŜ z Unii Europejskiej, czego dowodem są liczne 
projekty realizowane w Starostwie oraz jednostkach organizacyjnych Powiatu. 
Do waŜniejszych moŜna zaliczyć: 
 
1) " Modernizacja i komputeryzacja biblioteki powiatow ej"  obejmujący swym zakresem zakup 

sprzętu komputerowego do biblioteki powiatowej - Kontrakt Wojewódzki, Nr 125/PI z 27 IX 2001,  
2) " Budowa i organizacja Punktu Informacji Turystyczn ej w Rawie Maz."  obejmujący swym 

zakresem zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i uruchomienie Punktu Informacji 
Turystycznej - Kontrakt Wojewódzki, Nr umowy 38/RR z 04 X 2002,. 

3) " Budowa budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Rawie M azowieckiej"  Kontrakt Wojewódzki, Nr 
umowy 54/PI z 17 IX 2001, - wybudowano skrzydło dydaktyczne szkoły . 

4) "Termomodernizacja budynku Liceum ogólnokształc ącego w Rawie Mazowieckiej" , Kontrakt 
Wojewódzki, Nr umowy 115/KW-2005 z 12 X 2005r.,– wykonano wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej budynku szkoły, izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych oraz termoizolację 
ścian zewnętrznych. 

5) "Modernizacja drogi powiatowej 38575 Lewin - Wólka Strońska", Bank Światowy, Nr umowy 
192/2001/C41-0067 z 26 IX 2001, - zmodernizowano ok. 2 km odcinek drogi powiatowej (zmiana 
nawierzchni gruntowej na bitumiczną).  

6) Przebudowa drogi powiatowej nr 38585 Olszowa Wola - Lipna -Kłopoczyn na odcinku 
Skarbkowa - Kłopoczyn  współfinansowana ze środków unijnych SAPARD - zrealizowano inwestycję 
o wartości 383,2 tys. PLN, nr umowy 16126/734-050127/03 z 26.05.2004. 

7) Przebudowa drogi powiatowej nr 38574 Biała Rawska g r woj. ( Nowe Miasto ), na odcinku Biała 
Rawska - Szwejki Małe  współfinansowana ze środków unijnych SAPARD - zrealizowano inwestycję 
o wartości 1376,5 tys.PLN., umowa nr 16116/734-050128/03 z 26.05.2004. 

8) Przebudowa drogi powiatowej nr 38567 Kale ń - Komorów  współfinansowanej ze środków 
unijnych SAPARD - zrealizowano inwestycję o wartości 1308,1 tys.PLN, umowa nr 16117/734-
050126/03 z dnia 26.05.2004. 

9)  Budowa drogi do powiatowych terenów inwestycyjnych  Rawskiej Strefy Przedsi ębiorczo ści. 
Priorytet 3, Działanie 3.1. 
Termin realizacji: lata 2005-2007. 
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Programu ZPORR.  
Podpisana umowa z Wojewodą Łódzkim na wartość projektu 4.825. tys. PLN, planowane 
dofinansowanie z UE 3.331. tys. PLN,  
planowane dofinansowanie z BudŜetu Państwa 444. tys. PLN, 
planowane obciąŜenie budŜetu Powiatu 1.050. tys. PLN (w tym 399 tys. PLN wartość wniesionego 
gruntu).  
Projekt zakończony we wrześniu 2006r.. 

10) Powiatowa Platforma Cyfrowa – Powiat Rawski  
Priorytet 1, Działanie 1.5. 
Termin realizacji: lata 2005-2008. 
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Programu ZPORR. 
Wartość projektu                    - 491 tys. PLN 
Dofinansowanie z EFRR        - 368 tys. PLN 

11) Wymiana i uzupełnienie bazy sprz ętowej SPZOZ ze środków EFRR. 
Priorytet 3, Działanie 3.5., Poddziałanie 3.5.2. 
Projekt współfinansowany z EFRR w ramach Programu ZPORR.  
Wartość całkowita projektu  2 mln PLN,  
planowane dofinansowanie z UE 1,5 mln PLN, 
planowane obciąŜenie budŜetu Powiatu 500 tys. PLN, 
realizacja w latach 2004-2005. 
Projekt zakończony i rozliczony. 

12) „Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z o bszarów wiejskich w Powiecie 
Rawskim”. 
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Priorytet 2, Działanie 2.2 ,, Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”. 
Okres realizacji: 09.11.2004 - 31.07.2005 
PrzedłuŜenie terminu realizacji projektu pt. „ Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z 
obszarów wiejskich w Powiecie Rawskim”. 
Od 09.11.2004 do 30.11.2005 
Wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wzmocnienie 
Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju 
Regionalnego (ZPORR) 2004-2006r.  
Wnioskowana kwota dofinansowania – 700.000 PLN 

13) Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych ucznió w szkół ponadgimnazjalnych 
pochodz ących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 . 
Priorytet 2. - Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach ZPORR 2004-2006r. 
Działanie 2.2 - Wykonywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne.  
Okres realizacji projektu:  24.06.2005- 30.09.2006 
Wnioskowana kwota dofinansowania – 642.000 PLN 
Wniosek o dofinansowanie ze środków EFS o realizacji projektu w ramach Konkursu nr 1/2005. 
Działanie 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy  stypendialne . 
Tytuł projektu: „Nowa Szansa dla śaka”. 
Terminy realizacji: 05.09.2005- 31.07.2006 
Kwota wnioskowana :  1.096.539,17 PLN 
Wyliczono nowe kwoty stypendium (Urząd Wojewódzki). 
Stypendia - 41.310,00 PLN 
Obsługa -      1.518,75 PLN 
Razem:       42.828,75 PLN    

14) Pierwszy Krok 
Priorytet 1: Aktywna Polityka Rynku Pracy oraz Integracji Zawodowej i Społecznej  
Działanie 1.2  - Perspektywy dla młodzieŜy- schemat a) Wspieranie młodzieŜy na rynku  
Termin realizacji: 20.04.2005r. – 31.03.2006r.  
Środki pienięŜne dla działania 1.2 a) 339 111,00 PLN w  tym: z EFS  246 195,00 PLN,  
z BP    92 916,00PLN. 
Formy wsparcia: 
- StaŜe i dotacje na podjęcie działalności gospodarcze oraz szkolenia nt. „Jak rozpocząć i prowadzić 
działalność gospodarczą” 
-Warsztaty nt. „Samodzielność w poszukiwaniu pracy „ 
-Doradztwo dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą . 
-Pośrednictwo pracy.                    
Projekt realizował w 2005r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany przez 
U.E. ze środków EFS w ramach SPO RZL. 

15) Aktywny powrót na rynek pracy 
Działanie 1.3  -Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia  
schemat a) Wspieranie osób bezrobotnych w tym długotrwale bezrobotnych  
Termin realizacji :   20.04.2005r. - 31.03.2006r.  
środki pienięŜne dla działania 1.3 a)  462 814,52 PLN  w tym: z EFS  261 336,00 PLN,  
z FP    93 065,95 PLN, koszt pracodawców  108 412,57 PLN. 
Formy wsparcia: 
-Prace interwencyjne i dotacje na podjęcie działalności gospodarczej 
-Szkolenia nt. ,, Jak rozpocząć i prowadzić własną działalność gospodarczą” 
-Warsztaty nt. ,,Metody aktywnego poszukiwania pracy” 
-Doradztwo dla osób bezrobotnych zamierzających podjąć własną działalność gospodarczą . 
-Pośrednictwo pracy. 
Projekt realizował w 2005 r. Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej, współfinansowany 
przez U. E. ze środków EFS w ramach SPO RZL. 

16) Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z ob szarów wiejskich w Powiecie Rawskim  
Pomocą objęto 350 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
Wartość całkowita projektu 700.00,00 zł. W pierwszej transie wypłacono na stypendia kwotę w 
wysokości 139.792,02 zł, w drugiej wypłacono kwotę 135.971,23 zł. Łącznie wypłacono na stypendia 
uczniowskie kwotę 275.763,25 zł. 

17) Stypendia na wyrównywanie szans edukacyjnych ucznió w szkół ponadgimnazjalnych 
pochodz ących z obszarów wiejskich w roku szkolnym 2005/2006 ”. 
Pomocą objęto 400 uczniów  uczęszczających do szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą. 
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Wartość całkowita projektu: 642.000 zł. Z pierwszej transzy, którą otrzymano w kwocie 256.800 zł, 
dokonano wypłaty stypendium na łączną kwotę 236.789 ,56 zł. 

18) Nowa szansa dla śaka 
Pomocą objęto 27 stypendystów. Wartość całkowita projektu: 42.828,75 zł z czego wypłacono w 
pierwszej trasie 9.180,00 zł.  

19) Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych wspi erające rozwój edukacyjny młodzie Ŝy 
pochodz ącej z obszarów wiejskich na rok szkolny 2006/2007 
Projekt jest w opracowaniu w związku z ogłoszonym konkursem 1/2006.  
Zaplanowano w/w projekt dla 400 uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 
650.500,00 zł. 

20) Nowa szansa dla śaka II  
Przystąpiono w porozumieniu z innymi powiatami do realizacji projektu w drodze konkursu 1/2006. 
Okres realizacji od 01.10.2006 do 31.08.2007 r. Wsparciem objętych będzie 24 stypendystów z 
Powiatu Rawskiego. 

21) Jak skutecznie pomaga ć – cykl szkole ń kształtuj ących umiej ętno ści diagnostyczno- 
terapeutyczne w pracy z dzie ćmi i młodzie Ŝą z trudno ściami szkolnymi . 
Wartość całkowita projektu: 366.590,00 zł. Projekt realizowany jest w Poradni Psychologiczno - 
Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. 

 
 

22) Urząd bli Ŝszy społecze ństwu II, projekt realizowany przez PUP w ramach POK L, w okresie    
1.07.2009r.-28.02.2010r. , o wartości 97 949,61 zł. 
 
23) Klucz do sukcesu , projekt systemowy PUP realizowany w ramach POKL , w okresie 01.01.2009r.-
31.12.2009r. o wartości 1 292 060 zł. 
 
24) Samozatrudnienie -sposób na sukces , projekt realizowany przez PUP w ramach POKL w okresie 
01.01.2009r. -31.12.2010r. , o wartości 2 218 878. 
 
25) Urząd bli Ŝszy społecze ństwu III , projekt realizowany przez PUP w ramach POKL, w okresie 
01.04.2010r. -30.04.2011r., o wartości 139 486, 84 zł. 
 
26) Klucz do sukcesu , projekt systemowy realizowany przez PUP w ramach POKL w okresie 
01.01.2010.r.-31.12.2010r. , o wartości projektu 1 429 600,00 zł. 
 
27) Aktywne pokolenie 45+,  projekt realizowany przez PUP w ramach POKL w okresie 01.01.2010r.-
31.12.2011r. o wartości 1 999 088,31 zł. 
 
28) Mój szef to ja  , projekt realizowany przez PUP w ramach POKL w okresie 01.01.2010r.-31.12.2011r. 
o wartości 1 999 088,31 zł. 
 
29) Akademia Nowoczesnego Lidera , projekt realizowany przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w okresie 23-24 października 
2010r. , kwota dofinansowania 34 510 zł. 
 
30) Akademia Nowoczesnego Lidera  (wniosek drugi) złoŜony przez Samorządowe Stowarzyszenie 
Rozwoju Ziemi Rawskiej w ramach działania 9.5 EFS. Projekt uzyskał dofinansowanie, realizowany w 
miesiącach listopad-grudzień 2010r. 
 
31) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powi ecie rawskim to projekt Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w ramach POKL , współfinansowany ze środków EFS, realizowany w okresie 
od 01.06.2009r. do 31.12.2009r..Beneficjentami projektu była grupa 16 uczestników Warsztatu Terapii 
Zajęciowej w Rawie Mazowieckiej.Celem projektu było pobudzenie aktywności zawodowej i społecznej 
uczestników Warsztatu Terapii Zajęciowej poprzez nabycie kompetencji zawodowych i społecznych oraz 
ich integrację ze społecznością lokalną.Na realizację projektu w 2009r. wydatkowano kwotę117491,03 zł. 
w tym : srodki EFS -105 154,47 zł., środki PFRON -12 336,56 zł. 
 
 
32) Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji w powi ecie rawskim  (edycja 2010) to kolejny 
projekt PCPR realizowany jest od 01.01.2010r. do 31.12.2010. i skierowany do 26 uczestników Warsztatu 
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Terapii Zajęciowej. Całkowity koszt projektu-204 883,91 zł, w tym: środki Europejskiego Funduszu 
Społecznego -183 371,10 zł, środki PFRON – 21 512,81 zł. 
 
33) Klucz do matury-wyrównywanie szans edukacyjnych mło dzieŜy z Liceum Ogólnokształc ącego 
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Rawie Mazowieckiej , projekt L.O. w Rawie Mazowieckiej realizowany 
w roku szkolnym 2009/2010, o wartości 150 218 zł, w całości dofinansowany z U.E. w ramach programu 
POKL. 
 
34) Sukces w szkole zawodowej szans ą na rynku pracy -projekt realizowany przez ZS CEZiU w roku 
szkolnym 2009/2010, o wartości 847 347 zł, dofinansowany z UE w ramach POKL w wysokości 
719381zł. 
 
35) Dobry start-lepsze jutro uczniów liceum profilowane go -projekt realizowany przez ZS CEZi UW 
roku szkolnym 2009/2010, o wartości 246 795 zł w całości sfinansowany z UE w ramach programu 
POKL. 
 

36) Dobra szkoła- lepsza przyszło ść- projekt realizowany przez ZSP w Białej Rawskiej w roku szkolnym 
2009/2011, o wartości 367 186 zł dofinansowany z UE  w ramach POKL w wysokości 358 445 zł. 

 
 


