
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO STRATEGII ROZWOJU 
GMINY I MIASTA DRZEWICA NA LATA 2015 – 
2022 

 
Lista projektów przewidzianych do realizacji w latach 2015 – 2022. Realizacja poszczególnych 

projektów jest ściśle związana z pozyskaniem środków zewnętrznych. 

 

 

Nazwa projektu 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie i Mieście 

Drzewica 

Opis projektu 

Niezwykle ważnym elementem rozwoju Gminy i Miasta Drzewica jest wprowadzenie inteligentnych 

systemów zarządzania energią. W budynkach użyteczności publicznej nastąpi wymiana lub 

modernizacja węzłów energetycznych wraz ze źródłem ciepła. Zastosowane zostaną rozwiązania 

ekologiczne oparte na odnawialnych źródłach energii. Jeśli będzie to zasadne, zastosowane zostaną 

również panele fotowoltaiczne lub inne systemy wspomagające produkcję prądu. Prąd będzie w 

sposób systemowy przekazywany do poszczególnych obiektów. Planuje się również wykorzystanie 

energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych do oświetlenia przestrzeni publicznych. 

Systemy elektroniczne czuwać będą nad oszczędnością energii. Użyte zostaną technologie 

innowacyjne. 

 

Projekt przewiduje również komponent promocyjny i edukacyjny. Wszyscy mieszkańcy mają mieć 

świadomość, jakie oszczędności w utrzymaniu obiektów otrzymano dzięki zastosowaniu 

odnawialnych źródeł energii oraz jakie jest to ważne dla środowiska naturalnego.  

 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 4 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 3 400 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 600 000,00 PLN 

 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2015 – 2019. 

 

Wpływ na realizację Strategii 



Projekt wpłynie na ograniczenie emisji substancji niebezpiecznych do powietrza (szczególnie CO2). 

Znaczenie spadną koszty utrzymania obiektów publicznych w Gminie Drzewica. Planuje się, że stopa 

zwrotu zainwestowanych środków Gminy nie może być dłuższa niż 6 lat.  

Projekt będzie miał duży wpływ na rozwój świadomości mieszkańców o efektywności energetycznej. 

Mieszkańcy dowiedzą się, jakie korzyści może przynieść inwestycja w poprawną izolację budynków 

oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.  

 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości powietrza, 

- spadek nakładów na utrzymanie obiektów użyteczności publicznej, 

- wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii w całej Gminie, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- poprawa wizerunku Gminy; 

 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Promocja odnawialnych źródeł energii. 

 

 

Nazwa projektu 

E - urząd 

Opis projektu 

Obecny rozwój cywilizacyjny wymusza wykorzystanie w coraz większym stopniu narzędzi ICT 

w przestrzeni publicznej i prywatnej. Dużego znaczenia nabiera zwłaszcza wykorzystanie 

nowoczesnych dróg przekazu informacji w świadczeniu usług. Planuje się integrację usług 

publicznych na platformie dostępnej on-line. Większość spraw mieszkańcy Gminy będą mogli 

załatwić w domu, bez konieczności dojazdu do Urzędu. 

 

Internetowa platforma gminna będzie również obejmowała szkoły, przedszkola. Rodzice będą mogli 

kontrolować postępy dzieci w nauce, dowiadywać się o imprezach, zajęciach pozalekcyjnych.  

 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 mln. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w roku 2016. 



Wpływ na realizację Strategii 

Efektem wdrażania nowoczesnych technologii jest likwidacja nierówności w dostępie do informacji. 

Upowszechnienie systemów informatycznych pozwoli na szybką i sprawną wymianę danych 

pomiędzy różnymi podmiotami publicznymi i prywatnymi, co w znacznym stopniu poprawi 

efektywność zarządzania. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości świadczenia usług publicznych; 

Projekty uzupełniające 

1. Szkolenia dla mieszkańców Gminy z zakresu wykorzystania technologii ICT – planuje się 

organizację szkoleń dla mieszkańców Gminy Drzewica.  

 

Nazwa projektu 

Unowocześnienie bazy ratownictwa w Gminie Drzewica 

Opis projektu 

Zmiany klimatu w Polsce powodują sytuacje niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Widoczne jest 

zwiększenie liczby silnych wiatrów, burz, suszy, gwałtownych opadów. Celem projektu będzie 

poprawa zdolności do adaptacji do zmian klimatu, poprzez wzmocnienie odporności na zagrożenia 

związane ze zmianami klimatu (głównie powodzie i susze), a w przypadku ich wystąpienia - 

zminimalizowanie ich skutków poprzez poprawę systemowego zarządzania ryzykiem. System 

wymaga również gotowości do usuwania zagrożeń płynących z dróg krajowych  i wojewódzkich. 

Przez Gminę prowadzony jest przewóz towarów niebezpiecznych (zarówno drogą wojewódzka jak i 

linią kolejową). Dlatego też przewiduje się wzmocnienie bazy OSP poprzez m.in. zakup 

nowoczesnego pojazdu ratowniczego. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 mln. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2018 

Wpływ na realizację Strategii 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi, 

zapobiegania powodziom oraz przeciwdziałania skutkom suszy, co przyczyni się do poprawy jakości 

bezpieczeństwa ludności Gminy w sytuacji nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych 

lub ekstremalnych oraz podniesienia sprawności służb ratowniczych. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości świadczenia usług publicznych, 

- zmniejszenie zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego; 

Projekty uzupełniające 



Nie przewidziano. 

 

 

Nazwa projektu 

Promocja Gminy Drzewica 

Opis projektu 

Projekt przewiduje wykreowanie marki Drzewica oraz jej promocję poza Gminą. Zaprojektowane 

zostanie logo, ulotki i inne materiały promocyjne, zbudowane witacze. Program promocji ma być 

ściśle związany z planami promocji województwa, powiatu oraz działaniami realizowanymi we 

współpracy  z Lokalną Grupą Działania i powiatem opoczyńskim.  

 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 800 tys. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR – 680 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 120 000,00 PLN 

 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Wzmocni się wizerunek Gminy, co może spowodować rozwój przedsiębiorczości opartej na 

potencjale turystycznym regionu. 

 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- rozwój przedsiębiorczości, 

- wzrost liczby turystów; 

Projekty uzupełniające 

Nie planuje się w tym zakresie działań uzupełniających. 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa, rozbudowa, przebudowa dróg na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

Opis projektu 

Projekt ma na celu uwolnienie terenów inwestycyjnych oraz rozwój przedsiębiorczości w Mieście i 

Gminie Drzewica. Poza tym, zwiększona ma zostać jakość życia mieszkańców. Budowa, rozbudowa, 

przebudowa dróg będzie więc uzależniona od analizy przeprowadzonej w dokumentacjach 

technicznych oraz aktualnych potrzeb.  

 



Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 3 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR (lub PROW) – 2 550 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 450 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt ma zapewnić spójność społeczno- gospodarczą obszaru gminy Drzewica. Tereny wiejskie 

muszą mieć łatwy dostęp do miast i głównych ciągów drogowych.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie Gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie Gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców Gminy – planuje się organizację szkoleń podnoszących 

kompetencje dla mieszkańców. 

 

 

 

Nazwa projektu 

Ochrona środowiska naturalnego Gminy i Miasta Drzewica poprzez instalację odnawialnych źródeł 

energii  w budynkach mieszkalnych 

Opis projektu 

Planuje się pozyskanie dotacji na instalacje solarne, które rozlokowane będą 

na dachach budynków mieszkalnych. Jak stwierdzono w diagnozie, największym problemem Gminy 

jest niska emisja ze źródeł punktowych. W miesiącach zimowych widoczny jest smog. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 6 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu. 

Wkład EFRR – 5 100 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica –  900 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2018. 

Wpływ na realizację Strategii 



Dzięki realizacji projektu zmniejszy się w znacznym stopniu zanieczyszczenie powietrza. Spadnie 

ilość substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza. Ochronie podlegać będzie środowisko 

naturalne Gminy. Spadną również koszty utrzymania budynków.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości substancji niebezpiecznych uwalnianych do powietrza, 

- poprawa zdrowotności mieszkańców, 

- spadek kosztów utrzymania budynków; 

Projekty uzupełniające 

1. Działania promujące efektywność energetyczną oraz odnawialne źródła energii – planuje się 

realizację działań promocyjnych, które finansowane będą z EFS, środków krajowych. Będą 

one miały na celu promowanie postaw ekologicznych wśród mieszkańców. Szczególny 

nacisk położony zostanie na promowanie efektywności energetycznej w budynkach 

prywatnych  i przedsiębiorstwach.  

 

 

Nazwa projektu 

Rozbudowa placów zabaw wraz siłowniami zewnętrznymi na terenie Gminy i Miasta Drzewica 

Opis projektu 

Siłownie zewnętrzne przeznaczone są dla wszystkich – niezależnie od wieku, płci, czy 

wykonywanego zawodu. Siłownie zewnętrzne mają ten atut, że można na nich ćwiczyć na dworze, 

oddychać świeżym powietrzem, dodatkowo – wstęp do takiej siłowni jest bezpłatny, w związku 

z czym korzyści z ich powstania może odnosić każdy mieszkaniec Gminy. Siłownie takie mają wtopić 

się w otoczenie miejscowości Gminy Drzewica. Siłownie zostaną powiązane z nowymi placami 

zabaw. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to około 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR lub PROW w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR (lub PROW) – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 – 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt pozwoli przeciwdziałać negatywnym zjawiskom społecznym. Chodzi w szczególności 

o zmniejszenie ilości przypadków problemów ze statyką ciała. Wykorzystanie czasu wolnego przez 

dzieci i młodzież w sposób aktywny, korzystny dla ich zdrowia przyczyni się również do wzrostu 

poziomu edukacji w okresie długoterminowym. Projekt pozwoli wszystkim mieszkańcom korzystać z 

bezpłatnych siłowni i placów zabaw. Dostęp do nich będą mieć również starsi mieszkańcy Gminy. 

Dla części z nich będzie to możliwość poprawienia kondycji fizycznej, wzmocnienia mięśni i 

zwiększenia wydolności organizmu. Dla innych siłownie będą miejscem spotkań czy spacerów z 



dziećmi, wnukami. Siłownie mogą stać się kolejnymi miejscami w Gminie, gdzie będą nawiązywane 

znajomości oraz wzmacniane więzi społeczne. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- spadek ilości zachorowalności mieszkańców, 

- poprawa wizerunku gminy, 

- poprawa jakości życia mieszkańców, 

- wzrost poziomu wyksztalcenia mieszkańców gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu niezbędna będzie realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR, EFS, PROW: 

1. Profilaktyka statyki ciała – planowana jest realizacja w ramach EFS projektu, którego celem 

będzie poprawa zdrowia mieszkańców Gminy. 

2. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i RPO – projekty będą miały na celu kultywowanie 

lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego rękodzieła, sztuki 

kulinarnej, tańca. 

 

 

Nazwa projektu 

Kompleksowa rewitalizacja Miasta Drzewica (remonty dróg, chodników, zieleń, place zabaw, boiska) 

w tym przebudowa układu komunikacyjnego w Drzewicy 

Opis projektu 

Przewiduje się rewitalizację strefy objętej rewitalizacją poprzez poprawę układu komunikacyjnego, 

pieszego. Stworzone zostaną również nowe place zabaw, nasadzenia, odnowiona infrastruktura 

sportowo – rekreacyjna. W ramach projektu planuje się również budowę kanalizacji deszczowej.  

 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 3 mln. PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 2 550 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 450 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2017 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Nastąpi poprawa atrakcyjności terenu miejskiego. Zwiększy się liczba turystów, co będzie prowadzić 

do powstania nowych przedsiębiorstw. Poprawi się jakość zamieszkania na terenie strefy objętej 

rewitalizacją.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta, 



- wzrost liczby turystów,  

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie miasta; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców miasta – planuje się organizację szkoleń 

podnoszących kompetencje dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica. 

 

 

Nazwa projektu 

Przygotowanie nowych terenów inwestycyjnych pod działalność przemysłowo - usługową 

Opis projektu 

Projekt przewiduje nowych w pełni uzbrojonych terenów inwestycyjnych w całej Gminie Drzewica. 

Tereny zostaną w pełni uzbrojone i przystosowane do działalności gospodarczej.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 3 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 2 550 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 450 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt wpłynie na wzrost liczby inwestycji zewnętrznych w Gminie. Zwiększy się ilość miejsc pracy 

w zawodach pozarolniczych. Spadnie bezrobocie i ubóstwo.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy, 

- wzrost liczby turystów,  

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie gminy. 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców miasta – planuje się organizację szkoleń 

podnoszących kompetencje dla mieszkańców Miasta Drzewica. 

2. Promocja Miasta i Gminy Drzewica – działaniem niezbędnym jest promocja terenów 

inwestycyjnych na zewnątrz.  

 

Nazwa projektu 



Rewitalizacja terenów poprzemysłowych w Mieście Drzewica poprzez modernizację sieci 

kanalizacyjnej na terenach dawnych zakładów „Gerlach” 

Opis projektu 

Projekt polega na modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenach dawnego zakładu „Gerlach” w 

Drzewicy. Teren ma stać się atrakcyjny dla przyszłych inwestorów oraz lokalnych przedsiębiorców, 

którzy chcieliby rozwijać własną działalność gospodarczą.   

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150  000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt wpłynie na wzrost liczby inwestycji zewnętrznych w Gminie. Zwiększy się ilość miejsc pracy 

w zawodach pozarolniczych. Spadnie bezrobocie i ubóstwo.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- liczba przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie gminy, 

- wzrost liczby turystów,  

- spadek bezrobocia, 

- wzrost cen działek na terenie gminy; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców miasta – planuje się organizację szkoleń 

podnoszących kompetencje dla mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica. 

2. Promocja Miasta i Gminy Drzewica – działaniem niezbędnym jest promocja terenów 

inwestycyjnych na zewnątrz.  

 

 

Nazwa projektu 

Uzbrojenie w podstawową infrastrukturę techniczną terenów mieszkaniowych 

Opis projektu 

Jednym z celów gminy jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do podstawowych usług publicznych. 

Dlatego też prowadzone będzie uzbrajanie w sieć wodno – kanalizacyjną, drogową nowych terenów 

mieszkaniowych.     

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości do 85% kosztów projektu 



Wkład EFRR (lub PROW) – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150  000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Projekt wpłynie na poprawę jakości życia na terenach wiejskich gminy Drzewica.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości życia, 

- wzrost bezpieczeństwa mieszkańców, 

- wzrost cen działek na terenie gminy. 

Projekty uzupełniające 

Brak projektów komplementarnych. 

 

 

Nazwa projektu 

Wzrost jakości kształcenia w gimnazjum w Drzewicy poprzez modernizacje budynku oraz 

zapewnienie innowacyjnych form kształcenia 

Opis projektu 

Budynek gimnazjum w Drzewicy zostanie zmodernizowany. Pomieszczenia oraz części wspólne 

obiektu dostosowane będą dla osób niepełnosprawnych. Zwiększona zostanie efektywność 

energetyczna budynku. Wprowadzone zostaną innowacyjne formy kształcenia z naciskiem na 

technologie informatyczne.  

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1,5 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 1 275 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica –  225 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2017 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Zwiększy się jakość kształcenia w gimnazjum. Uczniowie będą mogli korzystać z 

najnowocześniejszych zdobyczy technologii. Bardziej niż dotychczas wykorzystywać będą swoją 

kreatywność i kształtować własne zainteresowania. Dzięki pracom modernizacyjnym stworzone 

zostaną warunki do zajęć metodą projektów.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości życia, 

- wzrost jakości nauczania, 

- zwiększenie ogólnego poziomu edukacji, 

- spadek bezrobocia, 



- zwiększenie ilości przedsiębiorstw; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców miasta. 

2. Zajęcia dodatkowe dla uczniów gimnazjum. 

3. Tworzenie kół zainteresowań. 

 

 

 

Nazwa projektu 

Rozwój turystyki w mieście Drzewica poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej wokół zalewu 

Drzewickiego wraz z droga dojazdową 

Opis projektu 

W ramach projektu przewiduje się dalsze zagospodarowanie otoczenia zalewu w Drzewicy. 

Powstanie ścieżka pieszo – rowerowa wokół zalewu oraz droga dojazdowa.   

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (lub PROW) w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR (lub PROW) – 1 700 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 300  000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Zwiększy się ruch turystyczny w obrębie zalewu oraz w całym mieście Drzewica. Powstaną nowe 

firmy obsługujące ruch turystyczny. Dzięki realizacji projektu zmniejszy się presja na środowisko 

naturalne. Ciągi pieszo – rowerowe oraz droga dojazdowa mają zabezpieczyć lokalne środowisko 

przed niekontrolowanym ruchem pieszych, pojazdów.   

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- poprawa jakości życia, 

- zwiększenie liczby turystów na terenie miasta i gminy, 

- spadek bezrobocia, 

- zwiększenie ilości przedsiębiorstw z branży turystycznej. 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Kursy doszkalające dla mieszkańców miasta. 

2. Promocja Gminy i Miasta Drzewica. 

3. Koordynacja działań z Lokalną Grupą Działania oraz powiatem opoczyńskim. 



 

 

Nazwa projektu 

Rozwój szerokopasmowej sieci internetowej 

Opis projektu 

Celem projektu jest przyspieszenie tempa rozwoju społeczno - gospodarczego Gminy i Miasta 

Drzewica  w zgodzie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Celem projektu jest też zwiększenie 

dostępu  do Internetu wśród mieszkańców, firm i instytucji z terenu Gminy. Stworzona zostanie sieć 

szkieletowa, która w przyszłości może być używana do transmisji różnych danych. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 2 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR – 1 700 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 300  000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2018 - 2020. 

Wpływ na realizację Strategii 

Dzięki realizacji projektu zwiększy się liczba osób na co dzień korzystając z sieci Internetowej. 

Zostaną zniwelowane tzw. „białe plamy” w dostępie do sieci Internetowej. 

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- zwiększenie liczby osób korzystających z sieci Internetowej, 

- zwiększenie ilości osób korzystających z e-usług publicznych; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Stworzenie e- urzędu. 

2. Promocja Internetu i e – usług publicznych połączona z akcją edukacyjną. 

 

 

Nazwa projektu 

Budowa, przebudowa, rozbudowa, doposażenie infrastruktury sportowo- rekreacyjnej i kulturalnej 

Opis projektu 

Celem projektu jest zwiększenie dostępu mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica do infrastruktury 

kultury, rekreacji i sportu. Projekt obejmuje budowę oraz doposażenie świetlic wiejskich wraz 

z przebudową/ rozbudową i wyposażeniem budynku klubowego na Stadionie Sportowym w Drzewicy. 

W ten sposób wzmocniona zostanie aktywizacja społeczna mieszkańców, którym udostępnione 

zostaną miejsca dla rozwoju własnych zainteresowań i umiejętności. Miejsca te będą służyły 



spotykaniu się drzewiczan, wymianie poglądów i rozmowom, dzięki czemu wzmocnią się więzi 

społeczne. 

Szacowane koszty 

Szacowany koszt projektu to 1 mln PLN. 

Planuje się pozyskanie dotacji z EFRR (PROW) w wysokości do 85% kosztów projektu 

Wkład EFRR (PROW) – 850 000,00 PLN 

Wkład własny Gminy i Miasta Drzewica – 150 000,00 PLN 

Szacowana data realizacji 

Planuje się realizację projektu w latach 2016 - 2019. 

Wpływ na realizację Strategii 

Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie jakość życia mieszkańców Gminy i Miasta Drzewica. 

Otrzymają oni możliwość aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do rozwoju 

ich osobowości oraz wykorzystania tkwiącego w nich potencjału, dla rozwoju własnego, ale także 

rozwoju Gminy i Miasta.  

Wskaźniki osiągnięcia celów  

- wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców, 

- zwiększenie ilości osób korzystających z dóbr kultury, 

- zwiększenie aktywności społecznej; 

Projekty uzupełniające 

Aby osiągnąć cele projektu konieczna jest realizacja projektów komplementarnych realizowanych 

m.in. ze środków EFRR i EFS: 

1. Promocja Gminy Drzewica. 

2. Rozbudowa placów zabaw wraz siłowniami zewnętrznymi na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica. 

3. Badania profilaktyczne – przewiduje się stałe projekty z zakresu profilaktyki zdrowia. 

4. Projekty kulturalne w ramach osi LEADER i RPO – projekty będą miały na celu kultywowanie 

lokalnej tradycji i kultury. Planowane są zajęcia uczące lokalnego rękodzieła, sztuki 

kulinarnej, tańca. 

 

Harmonogram realizacji projektów (w tys. PLN) 

Projekt rok 2014 rok 2015 rok 2016 

  ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne

Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w 

Gminie i Mieście Drzewica 

0 0 0 0 500 425 75 0 1000 850 150 0 

E - urząd 0 0 0 0 0 0 0 0 1000 850 150 0 

Unowocześnienie bazy 

ratownictwa w Gminie 

Drzewica 

0 0 0 0 0 0 0 0 300 255 45 0 



Promocja Gminy Drzewica 0 0 0 0 0 0 0 0 200 170 30 0 

Przebudowa dróg na terenie 

Gminy i Miasta Drzewica 
0 0 0 0 0 0 0 0 1000 850 150 0 

Ochrona środowiska 

naturalnego Gminy i Miasta 

Drzewica poprzez instalację 

odnawialnych źródeł energii  

w budynkach prywatnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1700 300 0 

Rozbudowa placów zabaw 

wraz siłowniami zewnętrznymi 

na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica 

0 0 0 0 0 0 0 0 200 170 30 0 

Kompleksowa rewitalizacja 

Miasta Drzewica (remonty 

dróg, chodników, zieleń, place 

zabaw, boiska) w tym 

przebudowa układu 

komunikacyjnego w Drzewicy 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przygotowanie nowych 

terenów inwestycyjnych pod 

działalność przemysłowo - 

usługową 

0 0 0 0 0 0 0 0 500 425 75 0 

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych w Mieście 

Drzewica poprzez 

modernizację sieci 

kanalizacyjnej na terenach 

dawnych zakładów Gerlach 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Uzbrojenie w podstawową 

infrastrukturę techniczną 

terenów mieszkaniowych 

0 0 0 0 0 0 0 0 200 170 30 0 

Wzrost jakości kształcenia w 

gimnazjum w Drzewicy 

poprzez modernizacje 

budynku oraz zapewnienie 

innowacyjnych form 

kształcenia 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozwój turystyki w mieście 

Drzewica poprzez budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej 

wokół zalewu Drzewickiego 

wraz z droga dojazdową 

0 0 0 0 0 0 0 0 400 340 60 0 

Rozwój szerokopasmowej 

sieci internetowej 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej i 

kulturalnej 
0 0 0 0 0 0 0 0 250 212,5 37,5 0 

 

cd. 



Projekt rok 2017 rok 2018 rok 2019 

  ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne 

Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w 

Gminie i Mieście Drzewica 

1000 850 150 0 1000 850 150 0 500 425 75 0 

E - urząd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unowocześnienie bazy 

ratownictwa w Gminie 

Drzewica 

300 255 45 0 400 340 60 0 0 0 0 0 

Promocja Gminy Drzewica 200 170 30 0 200 170 30 0 200 170 30 0 

Przebudowa dróg na terenie 

Gminy i Miasta Drzewica 
1000 850 150 0 1000 850 150 0 0 0 0 0 

Ochrona środowiska 

naturalnego Gminy i Miasta 

Drzewica poprzez instalację 

odnawialnych źródeł energii  

w budynkach prywatnych 

2000 1700 300 0 2000 1700 300 0 0 0 0 0 

Rozbudowa placów zabaw 

wraz siłowniami zewnętrznymi 

na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica 

200 170 30 0 200 170 30 0 200 170 30 0 

Kompleksowa rewitalizacja 

Miasta Drzewica (remonty 

dróg, chodników, zieleń, place 

zabaw, boiska) w tym 

przebudowa układu 

komunikacyjnego w Drzewicy 

1000 850 150 0 1000 850 150 0 500 425 75 0 

Przygotowanie nowych 

terenów inwestycyjnych pod 

działalność przemysłowo - 

usługową 

500 425 75 0 1000 850 150 0 500 425 75 0 

Rewitalizacja terenów 

poprzemysłowych w Mieście 

Drzewica poprzez 

modernizację sieci 

kanalizacyjnej na terenach 

dawnych zakładów Gerlach 

0 0 0 0 250 212,5 37,5 0 250 212,5 37,5 0 

Uzbrojenie w podstawową 

infrastrukturę techniczną 

terenów mieszkaniowych 

200 170 30 0 200 170 30 0 200 170 30 0 

Wzrost jakości kształcenia w 

gimnazjum w Drzewicy 

poprzez modernizacje 

budynku oraz zapewnienie 

innowacyjnych form 

kształcenia 

500 425 75 0 500 425 75 0 200 170 30 0 



Rozwój turystyki w mieście 

Drzewica poprzez budowę 

ścieżki pieszo-rowerowej 

wokół zalewu Drzewickiego 

wraz z droga dojazdową 

400 340 60 0 400 340 60 0 400 340 60 0 

Rozwój szerokopasmowej 

sieci internetowej 
0 0 0 0 500 425 75 0 500 425 75 1000

Rozbudowa infrastruktury 

sportowo- rekreacyjnej i 

kulturalnej 
250 212,5 37,5 0 250 212,5 37,5 0 250 212,5 37,5 0 

 

cd. 

Projekt rok 2020 rok 2021 rok 2022 

  ogółem 
Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne ogółem 

Środki 

UE 

Środki 

własne
inne

Zwiększenie efektywności 

energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w 

Gminie i Mieście Drzewica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

E - urząd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Unowocześnienie bazy 

ratownictwa w Gminie 

Drzewica 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Promocja Gminy Drzewica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przebudowa dróg na terenie 

Gminy i Miasta Drzewica 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ochrona środowiska 

naturalnego Gminy i Miasta 

Drzewica poprzez instalację 

odnawialnych źródeł energii  

w budynkach prywatnych 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rozbudowa placów zabaw 

wraz siłowniami zewnętrznymi 

na terenie Gminy i Miasta 

Drzewica 

200 170 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kompleksowa rewitalizacja 

Miasta Drzewica (remonty 

dróg, chodników, zieleń, place 

zabaw, boiska) w tym 

przebudowa układu 

komunikacyjnego w Drzewicy 

500 425 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Przygotowanie nowych 

terenów inwestycyjnych pod 

działalność przemysłowo - 

usługową 

500 425 75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




