
Projekty inwestycje z dofinansowaniem z UE – 136.628.454,43 zł 
poniżej nazwa projektu i kwota pozyskanego dofinansowania w złotych

1.Budowa drogi łączącej Rondo Solidarności z ul. Rawską w Skierniewicach – 12.368.930,01

2. Podniesienie atrakcyjności gospodarczej Miasta Skierniewice poprzez uzbrojenie terenu 
inwestycyjnego zlokalizowanego przy ul. S. Rybickiego w Skierniewicach – 3.069.010

3. Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skierniewice – 5.953.710,35

4. Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skierniewicach – 
5.607.568,1

5. Rozbudowa ul. Łódzkiej na odcinku od ul. Poniatowskiego do ul. Feliksów w Skierniewicach w 
ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 – 4.013.496,34

6. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Skierniewice” - 3.428.103,06

7. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap II –73.112.816,14

8.  Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w mieście Skierniewice – etap III – 21.512.837,93

9. Przyjazna komunikacja w Skierniewicach - zakup niskoemisyjnego taboru z integracją systemów 
komunikacji zbiorowej oraz modernizacja infrastruktury transportowej – 7.561.982,5



Projekty inwestycyjne dofinansowane ze środków krajowych – 17.460.555 zł
poniżej nazwa projektu i kwota pozyskanego dofinansowania w złotych

1. Budowa Żłobka Miejskiego z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Rawskiej 58 w Skierniewicach w 
2015r. - 6.400.000

2. Budowa czterech siłowni zewnętrznych  na terenie miasta Skierniewice – 128.500

3. Budowa boiska do gry w hokeja na trawie oraz zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. 
Trakcyjnej w Skierniewicach – 1.070.000

4. Budowa ul. Armii Krajowej (od ul. M. Skłodowskiej-Curie do ul. Nowobielańskiej – 3.000.000

5. Remont nawierzchni jezdni ul. Sobieskiego w ciągu DK70 – 938.302

6. Remont ul. M.Skłodowskiej-Curie w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od granicy miasta do 
ul. Armii Krajowej – 264.558

7. Budowa 5 siłowni zewnętrznych na terenie miasta Skierniewice – 161.200

8. Rozbudowa ulicy Strobowskiej w ciągu drogi gminnej nr 163164E – 3.000.000

9. Remont ulicy Kozietulskiego – 1.520.100

10. Program Ograniczania Niskiej Emisji na terenie miasta Skierniewice – 892.895

11. "Remont hali sportowej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7 w Skierniewicach  z 
doposażeniem w sprzęt sportowy" – 85.000



Projekty nieinwestycyjne dofinansowane ze środków UE – 18.513.126,59
poniżej nazwa projektu i kwota pozyskanego dofinansowania w złotych

1. „Fach bez granic” - 516.697,30

2. Nauka, praktyka, zawód, praca -  885.808,37

3. Efektywny uczeń w wielokulturowym środowisku pracy – 540.220,80

4. Bądź konkurencyjny na rynku pracy! - 457.614,22

5. Zawód to podstawa – 716.355,00
 
6. Nauka gwarancją lepszej przyszłości – 400.285,68

7. Doświadczeni technicy – 1.112.228,82

8. Mam zawód-mam pracę. Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 w Skierniewicach – 1.603.692,40

9. Zawód to podstawa – 867.447,00

10. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Skierniewice i powiecie 
skierniewickim – 1.799.300,00

11. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i 
mieście Skierniewice” - 974.800,00

12. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Skierniewice i powiecie 
skierniewickim” - 1.523.307,00

13. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i 
mieście Skierniewice – 1.128.705,00

14. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Skierniewice i powiecie 
skierniewickim – 1.843.908,00

15. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i 
mieście Skierniewice” - 1.196.865,00

16. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w mieście Skierniewice i powiecie
skierniewickim” - 1.740.989,00

17. „Aktywizacja osób po 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie skierniewickim i 
mieście Skierniewice” - 1.204.903,00



Projekty nieinwestycyjne dofinansowane ze środków krajowych – 3.364.821,65 zł
poniżej nazwa projektu i kwota pozyskanego dofinansowania w złotych

1. Zapewnienie funkcjonowania 48 miejsc w filii Żłobka Miejskiego w Skierniewicach w 2015 roku –
187.778,00

2. „Zapewnienie funkcjonowania w 2016 roku 160 miejsc opieki w Żłobku Miejskim z Oddziałami 
Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach przy ul. Rawskiej 58, oraz utrzymanie dofinansowanych 
miejsc opieki w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. - 384.480,00

3. „Dar natury na wyciągnięcie ręki” - Ekopracownia w Specjalnym Ośrodku Szkolno – 
Wychowawczym w Skierniewicach” - 37.500,00

4. Ekopracownia projektowania i ochrony krajobrazu z elementami odnawialnych źródeł energii w 
Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Skierniewicach – 29.700,00

5. Moja wymarzona ekopracownia 2015 „Zielona energia w Gimnazjum nr 4 w Skierniewicach – 
35.200,00

6. Zakup książek nie będących podręcznikami do bibliotek szkół podstawowych – 13.020,00

7. Skierniewickie Dni Energii I edycja – 10.430,00

8. Jakość gleby naszym wspólnym problemem - program edukacji ekologicznej realizowany w
Gimnazjum Nr 3 w Skierniewicach – 22.970,00

9. Zaprojektowanie i urządzenie pracowni ekologicznej pn. „Nasza Eko-pracownia” w Zespole Szkół 
nr 3 w Skierniewicach – 33.422,00

10. „Nasz ekoświat” - pracownia edukacji ekologicznej w Gimnazjum nr 2 im. Jana Pawła II w 
Skierniewicach – 30.371,00

11. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 48.000,00

12. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2016 – 12.000,00

13. „PrzEKOnam siebie, przEKOnam innych” - projekt ekologiczny w Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Tadeusza Kościuszki w Skierniewicach – 25.000,00

14. Ekologiczny kalejdoskop w Szkole Podstawowej nr 7 im. Kornela Makuszyńskiego w 
Skierniewicach – 20.000,00

15. Żyjemy w harmonii z naturą w Gimnazjum Nr 4 im. ppłk. Romualda Sulińskiego w Zespole Szkół 
Nr 4 w Skierniewicach – 6.326,00

16. Zapewnienie funkcjonowania w 2017 roku miejsc opieki dla 160 dzieci w Żłobku Miejskim z 
Oddziałami Integracyjnymi ISKIERKA ul. Rawska 58 w Skierniewicach – 268.799,65

17. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2017 - 48.000,00



18. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2018 – 36.000,00

19. Zapewnienie funkcjonowania w 2018 roku 47 miejsc opieki w Filii Żłobka Miejskiego w 
Skierniewicach przy ul. Pomologicznej 6 – 84.600,00

20. Zapewnienie funkcjonowania w 2018 roku 160 miejsc opieki w Żłobku Miejskim z Oddziałami 
Integracyjnymi ISKIERKA w Skierniewicach ul. Rawska 58 – 288.000,00

21. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Wiem, czym oddycham, czyli o zanieczyszczeniu i poprawie 
jakości powietrza na Ziemii Łódzkiej"  realizowany w Zespole Szkół nr 4 im. Ppłk. Romualda 
Sulińskiego w Skierniewicach – 16.994,00

22. "Czystym powietrzem oddychamy, jeśli o nie zadbamy" Specjalny Ośrodek Szkolno-
Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Skierniewicach – 9.231,00

23. Program Edukacji Ekologicznej pn. "Czyste powietrze mamy, bo o nie dbamy" realizowany w 
Przedszkolu nr 1 w Skierniewicach – 20.000,00

24. Aktywna Tablica 2017 – 56.000,00

25. Aktywna Tablica 2018 17 – 14.000,00

26. „Aktywizacja osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia” - 100.000,00

27. „Aktywizacja osób bezrobotnych do 25 roku życia” - 287.900,00

28. „Wsparcie osób bezrobotnych zagrożonych wykluczeniem społecznym” - 315.800,00

29. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat”- 239.700,00

30. „Wsparcie osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy” - 384.500,00

31. „Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” - 
70.000,00

32. „Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców” - 
46.700,00

33. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat” - 182.400,00


