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Lp Nazwa projektu Zakres rzeczowy 

Jednostka 

przyznająca 

dotację 

Wartość projektu/ 

wartość dotacji 

Rok 

złożenia/  

stan 

realizacji 

Stopień 

zaawansowania 

Jednostka 

odpowiedzial

na 

za realizację 

5 

„E-MILANÓWEK”. Zintegrowany 

system wspomagający zarządzanie 

miastem i wspierający rozwój e-usług 

w ramach budowy Miejskiej Sieci 

Informatycznej w Milanówku 

 elektroniczny system obiegu 

dokumentów i ich archiwizacji,  

 obsługa mieszkańców przez Internet,  

aktualizacja oświatowej bazy danych, 

wdrożenie portalu oświatowego,  

 stworzenie bezpiecznego systemu 

transmisji danych i archiwizacji 

dokumentów we wszystkich JST, 

 zakup wyposażenia i uruchomienie 

centralnej serwerowni 

Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

(RPOWM) 

1 206 787,19 zł 

w tym 

975 283,65 zł dotacji 

2008 

Czekamy na protokół 

pokontrolny  

oraz podpisanie 

umowy 

W trakcie realizacji 

Referat 

Informatyki 

7 

eMilanówek, System publicznych 

punktów dostępu do Internetu oraz 

zintegrowany system telefonii VoIP 

w ramach budowy Miejskiej Sieci 

Informatycznej 

 utworzenie systemu publicznych 

punktów dostępu do Internetu, 

 wdrożenie systemu telefonii VoIP,  

 modernizacja monitoringu wizyjnego 

miasta w technologii IP, 

 wyposażenie centrum zarządzania 

siecią,  

 integracja systemów w JST. 

Mazowiecka 

Jednostka 

Wdrażania 

Programów 

Unijnych 

(RPOWM) 

1 637 660,00 zł 

w tym 

1 381 351,15 zł dotacji 

 

2009 

Etap przygotowania 

dokumentów do 

podpisania umowy 

W trakcie realizacji 

Referat 

Informatyki 

8 

Modernizacja i rozbudowa systemu 

infrastruktury wodociągowo-

kanalizacyjnej Gminy Milanówek 

Budowa 31,82 km sieci kanalizacyjnej  

z 4 przepompowniami ścieków; 

modernizacja istniejących ujęć wody  

i budowa stacji uzdatniania przy ul. Na 

skraju 

IP-I Ministerstwo 

Środowiska 

IP-II Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki 

Wodnej (POIiŚ) 

46 235331,96 zł 

w tym 

24 169 602,39 zł dotacji 

2009  

Podpisanie umowy 

09.11.2011 roku 

W trakcie realizacji 

Jednostka 

Realizacji 

Projektu 

15 

Przyspieszenie wzrostu 

konkurencyjności województwa 

mazowieckiego przez budowanie 

społeczeństwa informacyjnego i 

gospodarki opartej na wiedzy 

poprzez stworzenie zintegrowanych 

baz wiedzy o Mazowszu (Projekt 

BW) 

Usprawnienie pracy geodezji na 

poziomie gmin/miast/powiatów 

województwa mazowieckiego 

Projekt kluczowy 

Samorządu 

Województwa 

Mazowieckiego/ 

RPO 

131 027,73 zł 

w tym 

111 373,57 zł dotacji 

2011-2012 W trakcie realizacji 
Referat 

Informatyki 
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Rozwój elektronicznej administracji 

w samorządach województwa 

mazowieckiego wspomagającej 

niwelowanie dwudzielności 

potencjału województwa (Projekt 

EA) 

Usprawnienie pracy geodezji na 

poziomie gmin/miast/powiatów 

województwa mazowieckiego 

Projekt kluczowy 

Samorządu 

Województwa 

Mazowieckiego/ 

RPO 

41 100,33 zł 

w tym 

34 935,28 zł dotacji 

2011-2012 W trakcie realizacji 
Referat 

Informatyki 

 

 

Dwa większe projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych 
 

 

Lp Nazwa projektu Zakres rzeczowy 
Jednostka przyznająca 

dotację 

Wartość projektu/ 

wartość dotacji 

Rok złożenia/  

stan realizacji 

Stopień 

zaawansowania 

Jednostka 

odpowiedzialna 

za realizację 

1 ORLIK  2012 Budowa boiska 

Ministerstwo Sportu i 

Turystyki  

333 000 zł 

Wojewoda Mazowiecki 

333 000,00 zł 

1 041 000,00 zł  

w tym 

666 000,00 zł dotacji 

2009/2010 Zrealizowany 

Referat 

Technicznej 

Obsługi Miasta 

2 Boisko sportowe ze sztucznej trawy Budowa boiska 
Fundusz Rozwoju Kultury 

Fizycznej   

1 948 600,00 zł 

w tym 

939 300,00 zł dotacji 

2009/2010 Zrealizowany 

Referat 

Technicznej 

Obsługi Miasta 

 

 


