
PROJEKTY ZREALIZOWANE 
 
 
 

 

1) Nazwa projektu: „Budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy 

Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim ” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 
Partnerzy: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

 
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 5.1 Rozbudowa i 

modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny 
 
Koszt całkowity projektu: 2.347,138 zł 

 
Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest budowa ronda wraz z infrastrukturą przy ulicy 

Wiejskiej w Lidzbarku Warmińskim. Ponadto w ramach projektu zostanie wykonana budowa 

chodników i ścieżek rowerowych, budowa miejsc postojowych, budowa kanalizacji deszczowej oraz 

budowa oświetlenia i zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego. 

 

Cele / produkty: Celem nadrzędnym projektu jest wzrost dostępności komunikacyjnej regionu 

poprzez unowocześnienie infrastruktury drogowej w mieście Lidzbark Warmiński, co przełoży się 

na zwiększenie atrakcyjności turystycznej, gospodarczej i inwestycyjnej miasta oraz stworzy 

warunki dla wzrostu mobilności mieszkańców. 
 
 

2) Nazwa projektu: „Rewitalizacja centrum starego miasta w Lidzbarku 

Warmińskim” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 
Partnerzy: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

 
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 4.2 Rewitalizacja miast 
 
Koszt całkowity projektu: 

 

Dofinansowanie: 

 
Czas realizacji: 23.07.2012 – 30.08.2014 

 

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu jest przebudowa ulic centrum starego miasta 

w Lidzbarku Warmińskim, ciągów komunikacji pieszej, parkingów. Drogi objęte projektem 



zlokalizowane są w całości na terenie objętym ochrona konserwatorską. 
 

Projektem objęte zostaną ulice: 
 

część ul. Kasprowicza droga powiatowa nr 2709N; 
 
ulica Mickiewicza droga powiatowa nr 2719N; 
 
ulica Hoża droga powiatowa nr 2706N; 
 
ulica Ratuszowa droga powiatowa nr 2724N; 
 

Zakres przebudowy układu drogowego: przebudowa geometrii ulic jw.; wyznaczenie głównych 

ciągów komunikacyjnych; przebudowa nawierzchni ulic, chodników i parkingów; wyznaczenie 

miejsc postojowych; przebudowa części ul. Kasprowicza na ciąg pieszojezdny z ograniczonym 

ruchem kołowym; organizacja ruchu drogowego; przebudowa skrzyżowań, poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; wzmocnienie istniejącej konstrukcji nawierzchni; odwodnienie 

poprzez przebudowę kanalizacji deszczowej; likwidację kolizji sieci wodociągowej; oświetlenie 

wszystkich ciągów komunikacyjnych. 
 

 

Cele / produkty: 
 

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej, miejsca 

zamieszkania Lidzbarka Warmińskiego – ośrodka miejskiego o wysokim potencjale turystycznym i 

rozwojowym. Realizacja projektu spowoduje poprawę ruchu turystycznego regionu, napływ 

większej grupy turystów, poprawi wizerunek powiatu na mapie turystycznej kraju. Wzmożony ruch 

turystyczny przyczyni się do rozwoju Powiatu, jednostek kultury i sztuki, zwiększy się atrakcyjność 

turystyczna terenu i możliwość przyjęcia większej ilości turystów, co także pozwoli na rozwój 

rynku usług turystycznych. 

 

3) Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej nr 1407 N łączącej drogę woj. nr 

507 z drogą woj. nr 593” 
 
 
Beneficjent: Powiat Lidzbarski 
 
Partnerzy: Powiat Olsztyński, Gmina Lubomino 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach 

Programu Wieloletniego pod nazwą Narodowy Program Przebudowy Dróg lokalnych 

– Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój 
 
 
Koszt całkowity projektu: 1 680 268,66 zł 

 
Dofinansowanie: 504 080,00 zł 

 
Czas realizacji: 01.03.2012 – 31.08.2012 
 

 

Krótki opis projektu: Przewidziany do remontu odcinek drogi wyniósł 6,046 km. Remont objął 

następujące roboty drogowe: wykonanie podbudowy, nawierzchni, wykonanie zjazdów, zatok 

autobusowych, wykonanie oznakowania pionowego, montaż barier ochronnych, wykonanie dwóch 

progów zwalniających i dwóch przejść dla pieszych w miejscowości Rogiedle. 
 
 

Cele / produkty: Niniejsza inwestycja miała na celu poprawę bezpieczeństwa wszystkich 

użytkowników drogi, zarówno pieszych, kierowców jak i rowerzystów. Remont nawierzchni i 

zjazdów wpłynął na poprawę jakości drogi oraz zwiększył bezpieczeństwo i komunikację. Dzięki 



realizacji projektu połączenie obszarów wiejskich ze stolicą gminy – Lubominem oraz innymi 

większymi miastami województwa, jak Dobre Miasto, Olsztyn, czy Orneta, często będących 

miejscem zatrudnienia lokalnych mieszkańców polepszyło się. W rezultacie, oprócz poprawy 

bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym, osiągnięty zostanie wysoki standard 

infrastruktury drogowej. 

 

4) Nazwa projektu: „Montaż instalacji solarnych w MOW i SOSW w Lidzbarku 

Warmińskim” 
 
Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 
Partnerzy: nie występują 

 
Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, działanie 6.2 Ochrona środowiska przed 

zanieczyszczeniami i zniszczeniami, poddziałanie 6.2.1 Wykorzystywanie odnawialnych 

źródeł energii. 
 
Koszt całkowity projektu: 343 935,29 zł

 



Dofinansowanie: 275 148,23 zł 

 

Czas realizacji: 14.02.2011 - 31.08.2012 

 

Krótki opis projektu: Projekt objął wykonanie instalacji solarnych wspomagających 

podgrzewanie ciepłej wody użytkowej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym oraz 

Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim. Zastosowanie solarów 

umożliwiło wyłączenie kotłowni w okresie wiosna - jesień, gdy nie jest wykorzystywane 

ogrzewanie c.o. Wyłączenie tego typu kotłowni w powyższym okresie pozwoli uniknąć znacznych 

zanieczyszczeń do atmosfery oraz ograniczyć koszty związane z wytworzeniem c.w.u. 
 

Cele / produkty: Potrzeba realizacji niniejszego projektu wynikła z chęci dbałości o środowisko 

naturalne oraz promowania postaw przyjaznych dla środowiska. Ponadto, realizacja projektu 

osiągnie wymiar ekonomiczny, który pozwoli w perspektywie lat na znaczne oszczędności w 

zakresie eksploatacji centralnego ogrzewania wody bieżącej. 

 

5)Nazwa projektu: „Budowa ścieżki rowerowej polegająca na adaptacji 

nieczynnego torowiska na odcinku Lidzbark Warmiński – Orneta” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: Nie dotyczy 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Warmia i Mazury 2007-2013, Oś Priorytetowa 2 – „Turystyka”, Działanie 2.1  
– „Wzrost potencjału turystycznego”, Poddziałanie 2.1.4 Publiczna infrastruktura 

turystyczna i okołoturystyczna. 
 

Koszt całkowity projektu: 2 717 361,03 zł 

 

Dofinansowanie: 1 492 077,83 zł 

 

Czas realizacji: 08.09.2009 – 31.12.2011 

 

Krótki opis projektu: Projekt był inwestycją związaną z adaptacją istniejącego torowiska położonego 
pomiędzy Lidzbarkiem Warmińskim a Ornetą na ścieżkę rowerową. Przedsięwzięcie umożliwiło nadanie 

terenowi nowej funkcji turystycznej, a Powiatowi Lidzbarskiemu umożliwiło wzbogacenie oferty 

turystycznej. Oczekiwania mieszkańców powiatu i napływających do regionu turystów spełniły się. Długość 

ścieżki rowerowej to ok. 28 km. W ramach prowadzonych robót usunięto grunty organiczne, mechanicznie 

wyprofilowano podłoża, wykonano warstwy odsączające, wykonano warstwy dolne (podbudowa z 

kruszywa naturalnego – tłuczeń kamienny), wykonano warstwy górnej jezdnej z mieszanki z kruszyw 

naturalnych, wykonano oznakowania, powstały dwie wiaty postojowe wyposażone w ławki i stoły. 

 

Cele / produkty: Głównym celem projektu był wzrost potencjału turystycznego Powiatu Lidzbarskiego 
poprzez rozwój infrastruktury turystycznej i około turystycznej. Budowa ścieżki rowerowej na nieczynnym 

torowisku zdecydowanie podniesie atrakcyjność turystyczną regionu i powiatu poprzez wprowadzenie nowej 

oferty turystycznej, a jest nią możliwość aktywnego wypoczynku. Podróż ścieżką połączona jest z 

możliwością obserwacji przyrody i środowiska naturalnego oraz innych miejsc o walorach kulturalnych i 

zabytkowych. Ścieżka rowerowa spełnia obecne standardy technologiczne, adekwatne do oczekiwań i 

wymogów stawianych tego typu obiektom, zarówno przez normy unijne, krajowe jak i bezpośrednich 

użytkowników. 
 

 

 



 

 

6 ) Nazwa projektu: „Warmińska Galeria Młodego Artysty - adaptacja 

poddasza i remont MDK w Lidzbarku Warmińskim z 

przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 2.1 

Wzrost potencjału turystycznego 
 

Koszt całkowity projektu: 805 156,65 zł 

 

Dofinansowanie: 429 255,46 zł 

 

Czas realizacji: 27.02.2009 – 31.12.2011 

 

Krótki opis projektu: Inwestycja ma na celu remont budynku MDK w Lidzbarku Warmińskim 

oraz adaptację poddasza z przeznaczeniem na sale warsztatowe i galerię twórczości, jak również 

wyposażenie pracowni do prowadzenia zajęć praktycznych. Ponadto, budynek został 

dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 

Cele / produkty: Głównym celem projektu był wzrost potencjału turystycznego poprzez 

rozwój instytucji kultury. Remont MDKu, w znacznej pozwolił na jego dopasowanie do 

obecnych standardów technologicznych i wyposażeniowych, adekwatnych do oczekiwań i 

wymogów stawianych tego typu obiektom, zarówno przez normy unijne, krajowe, jak i 

bezpośrednich użytkowników. 
 

 

7)Nazwa projektu: „Przebudowa ulic i mostu w centrum Lidzbarka 

Warmińskiego – etap I” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-

100 Lidzbark Warmiński 
 

Partnerzy: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 

2007 - 2013, Działanie 5.1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej 

rozwój regionalny. 
 

Koszt całkowity projektu: 10 939 447,24 zł 

 

Dofinansowanie: 6 593790,69 zł 

 

Czas realizacji: 20.05.2008 - 15.12.2011 
 

 



Krótki opis projektu: Przedmiot inwestycji obejmował przebudowę ulic w centrum Lidzbarka 

Warmińskiego, mostu w ciągu ulicy Kopernika, przebudowę istniejącego uzbrojenia 

telekomunikacyjnego, budowę sieci kanalizacji deszczowej, wymianę sieci wodociągowej 

związanej z przebudową ulic w rejonie centrum miasta. Plan przebiegu remontowanych ulic jest 

uwarunkowany ich szerokością, chcąc zachować właściwą przepustowość ruchu zaproponowano 

przebieg jednokierunkowy ulicami Reja, Prosta, Kasprowicza. Przebudowa ulic obejęła całkowitą 

wymianę nawierzchni jezdni i chodników. 

W zakresie przedsięwzięcia przebudowano następujące części ulic: 

- ulica Kopernika od Zamkowej do mostu.- droga powiatowa nr 2714N - 90 m  
- ulica Kasprowicza - droga powiatowa nr 2709N - 90 m  
- ulica Reja - droga powiatowa nr 2725N - 280 m  
- ulica Prosta - droga powiatowa nr 2723N - 165 m  
- ulica Kajki - droga powiatowa nr 2707N - 165 m  
- ulica Zamkowa - droga powiatowa nr 2738N - 150m  

tj. łącznie - 940m. 
 

Cele / produkty: Największym problemem województwa warmińsko-mazurskiego, w tym także 

Powiatu Lidzbarskiego w zakresie infrastruktury drogowej jest niska jakość i przepustowość sieci 

drogowej niedostosowana do istniejących potrzeb w tym zakresie. Zadanie inwestycyjne polegające na 

przebudowie ulic i mostu w centrum Lidzbarka Warmińskiego przyczyni się niewątpliwie do 

podniesienia standardu technicznego dróg, a co za tym idzie do podniesienia jakości podróżowania, 

poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego i rozwoju systemów transportowych. 
 

    Wskaźniki produktów: Łączną długość zrekonstruowanych dróg-0,94km,       

Długość zrekonstruowanych dróg-drogi Powiatowe-0,94 km,


Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych-1 szt. 

Liczba wybudowanych/przebudowanych urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego - szt. 

9 Liczba przebudowanych skrzyżowań - szt. 10, 

Długość wybudowanych ścieżek rowerowych-0,25 km, 

Liczba wybudowanych/przebudowanych punktów oświetleniowych-64 

szt., Długość przebudowanych chodników-1, 
 
 

8)Nazwa projektu: „Przebudowa ulic centrum Lidzbarka Warmińskiego -  
II etap przebudowy - odcinek ulicy Prostej" 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 
 

Partnerzy: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

 

Krótki opis projektu: Założeniem przebudowy był fakt upłynnienia ruchu kołowego przez 

centrum miasta. Poza tym układ przebudowy ulic: Powstańców Warszawy, Kasprowicza i Prostej 

wynika z opracowanej przez powiat lidzbarski w roku 2008 dokumentacji technicznej dla 

obszaru centrum miasta. 

Koszt inwestycji wyniósł 820 700,74 zł, z czego Powiat Lidzbarski – 410 350,37 zł 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



9) Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej Nr 1533N na odcinku  Lidzbark  
Warmiński – Jarandowo – Suryty - Blanki” 

 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: Gmina Lidzbark Warmiński 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Narodowego 

Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 
 

Koszt całkowity projektu: 3 900 200,00 zł 

 

Dofinansowanie: 1 950 100,00 zł 

 

Czas realizacji: 01.03.2011 – 21..07.2011 

 

Krótki opis projektu: Długość wyremontowanego odcinka drogi wynosi 18,386 km. 

Zakresem prac objęto m.in: wykonanie dwóch warstw nawierzchni bitumicznej, wykonanie 

podbudowy i nawierzchni zjazdów, regulację zaworów i studzienek, wymianę oznakowania 

pionowego, dwie zatoki autobusowe w miejscowościach: Suryty i Blanki. 
 

Cele / produkty: Głównym celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu 

drogowym, co spowoduje zwiększenie dostępności komunikacyjnej powiatu oraz poprawę 

bezpieczeństwa uczestników ruchu. Dobra jakość dróg umożliwi szybszy i bezpieczniejszy dojazd 

do ośrodków miejskich, ułatwi dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej. 
 

 

10) Nazwa projektu: „Przebudowa i termomodernizacja Sali gimnastycznej 
 

przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych w Lidzbarku 

Warmińskim” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 

Unii Europejskiej 
 

Koszt całkowity projektu: 3 408 861,38 zł 

 

Dofinansowanie: 700 000,00 zł 
 

 

Czas realizacji: 05. 2010r.- 08.06. 2011r. 

 

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu była rozbudowa powierzchni sali gimnastycznej. 

Sala przeznaczona jest do użytkowania przez uczniów Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w 

Lidzbarku Warmińskim. Prowadzone są w niej zajęcia z piłki koszykowej i siatkowej. W ramach 

realizacji przedsięwzięcia sala została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 

 



11)Nazwa projektu: „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach 

programu Moje boisko Orlik 2012 (boisko piłkarskie oraz boisko 

wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym)”. 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: "Moje Boisko - Orlik 2012" 

 

Koszt całkowity projektu: 1 246 299,95 zł 

 

Dofinansowanie:  
Środki z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko- Mazurskiego - 333 000,00 

zł Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki - 333 000,00 zł Środki własne samorządu - 580 

299,95 zł 
 

Czas realizacji: 04.05.2010 – 08.10. 2010r 

 

Krótki opis projektu: W ramach realizacji projektu zostało wybudowane boisko do piłki nożnej 

ze sztuczną nawierzchnią z trawy syntetycznej, boisko wielofunkcyjne przeznaczone do gry w 

piłkę koszykową oraz siatkową. Zostało wykonane ogrodzenie kompleksu boisk, oświetlenie, 

zaplecze sanitarno-szatniowe, został zamontowany niezbędny sprzęt sportowy tj. bramki do gry w 

piłkę nożną, konstrukcje koszy do gry w piłkę koszykową, słupki do mocowania siatki do gry w 

piłkę siatkową. Boisko zostało umiejscowienie na terenie Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych 

w Lidzbarku Warmińskim przy ul. Wierzbickiego. 
 

Cele / produkty: Wybudowanie kompleksu boisk umożliwi społeczeństwu, niezależnie od 

statusu majątkowego, czy pozycji społecznej, uprawianie różnych dyscyplin sportowych na 

bezpiecznym, nowoczesnym obiekcie. 
 
 
 

12) Nazwa projektu: „Rozbudowa budynku ZSZ CKU w Ornecie” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną 
 

Koszt całkowity projektu: 1638 912,17 zł 

 

Dofinansowanie: 1 340 939,06  zł 

 

Czas realizacji: 28.04.2008 – 05.11.2010 
 
 
 



Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu była rozbudowa powierzchni sal dydaktycznych 

z ukierunkowaniem na sale do praktycznej nauki zawodu, polegająca na budowie przybudówki 

budynku głównego. Sale zostały przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 

Cele / produkty: Celem projektu jest podniesienie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z ZSO w 

Lidzbarku Warmińskim poprzez pogłębianie wiedzy z wybranych przedmiotów językowych, 

podniesienie jakości pracy i efektywności kształcenia, podniesienie jakości pracy i efektywności 

kształcenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSO w Lidzbarku Warmińskim, dostosowanie 

pracowni do nauki języków obcych pod względem funkcjonalnym dla osób niepełnosprawnych 

(niedosłyszących), wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów 

wiejskich i miejskich. 
 

 

13)Nazwa  projektu:  "Kompleksowa  zmiana  sposobu  ogrzewania  oraz  
termomodernizacja budynku Internatu Liceum 

Ogólnokształcącego w Ornecie - II etap" 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-

100 Lidzbark Warmiński 
 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 3.1 

Obszary Wiejskie 
 

Koszt całkowity projektu: 366 924,34 zł 

 

Dofinansowanie: 141 823,03 zł (EFRR) 

 

Czas realizacji: 2006.08.31 - 2006.12.22 

 

Krótki opis projektu: W ramach projektu zaplanowano kompleksową zmianę sposobu 

ogrzewania budynku Internatu LO w Ornecie, wyposażenie budynku w system bardziej przyjazny 

dla środowiska. W ramach inwestycji wymieniono wewnętrzną instalację c.o., ocieplono ściany 

zewnętrzne, dach, część stropu nad piwnicą oraz stolarkę okienną, wybudowano wiatrołap w celu 

oszczędności energii cieplnej. 

Realizacja posłużyła przeciwdziałaniu nadmiernej emisji substancji wprowadzonych do atmosfery 

w efekcie energetycznego spalania paliw, umożliwiając poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Pozwoliło to obniżyć jednostkowe wskaźniki zużycia energii, co przyczyniło się do racjonalnego 

gospodarowania energii na terenie powiatu. 
 

Cele / produkty: Za cel postawiono przeciwdziałanie marginalizacji terenów gmin wiejskich i 

miejskich, wyposażenie ich w podstawową infrastrukturę techniczną przeciwdziałającą nadmiernej 

emisji substancji wprowadzanych do atmosfery w efekcie energetycznego spalania paliw, 

poprawiając w ten sposób stan środowiska naturalnego. Inwestycja zakładała zmianę sposobu 

ogrzewania oraz termomodernizację budynku Internatu LO w Ornecie na system bardziej 

przyjazny dla środowiska. 
 

Wskaźniki realizacji celów projektu : 
 

Wskaźniki produktu 
 



- liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych szt. 1  
- liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych szt. 

1 Wskaźniki rezultatu 
 

- liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej szt. 1  
- liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt. 1 

 
 
 

 

14)Nazwa  projektu:  "Kompleksowa  zmiana  sposobu  ogrzewania  oraz  
termomodernizacja budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim" 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37, 11-

100 Lidzbark Warmiński 
 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 3.1 

Obszary Wiejskie 
 

Koszt całkowity projektu: 1 131 879,09 PLN 

 

Dofinansowanie: 885 993,20 PLN 

 

Czas realizacji: 2006.08.31- 2006.12.22 

 

Krótki opis projektu: W ramach projektu zaplanowano kompleksową zmianę sposobu 

ogrzewania oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku 

Warmińskim.. W ramach projektu wymieniono instalację kotłowni razem z likwidacją kotłów 

węglowych, termomodernizację sieci c.o i c.w.u, termoizolacje budynku, modernizację 

wymiennikowni ciepła oraz zainstalowanie automatycznej aparatury kontrolno- pomiarowej 

przeznaczonej do obsługi i monitoringu sieci c.o i c.w.u. Działania poczynione w tym kierunku 

dały znaczne ograniczenie emisji ze względu na zmianę stosowanego paliwa oraz oszczędności 

poczynione na wytwarzaniu i przesyle ciepła. 
 

Cele / produkty: Za cel postawiono przeciwdziałanie marginalizacji terenów gmin wiejskich i 

miejskich i wyposażenie ich w podstawową infrastrukturę techniczną przeciwdziałającą nadmiernej 

emisji substancji wprowadzanych do atmosfery w efekcie energetycznego spalania paliw, 

poprawiając w ten sposób stan środowiska naturalnego. Inwestycja zakładała zmianę sposobu 

ogrzewania oraz termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku 

Warmińskim w system bardziej przyjazny dla środowiska. 
 

Wskaźniki realizacji celów projektu : 
 

Wskaźniki produktu: 
 

- długość dobudowanych sieci ciepłowniczych km 0,35  
- liczba zmodernizowanych systemów ciepłowniczych szt. 1  
- liczba wybudowanych przyłączy do sieci ciepłowniczych szt. 1  
- liczba zmodernizowanych węzłów cieplnych szt. 1 

 

 



Wskaźniki rezultatu: 
 

- liczba budynków podłączonych do sieci ciepłowniczej szt. 1  
- liczba zlikwidowanych źródeł niskiej emisji szt. 1 

 

 

13) 15) Nazwa projektu: „Przebudowa odcinków ulic powiatowych wraz z 

obiektami mostowymi w Lidzbarku Warmińskim” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: Gmina Miejska Lidzbark Warmiński 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 3.1 

Rozwój Lokalny- Obszary Wiejskie 
 

Koszt całkowity projektu: 6 609 041,06 zł 

 

Dofinansowanie: 5 526 037,61 zł 

 

Czas realizacji: 2005.03.31- 2005.12.31 

 

Krótki opis projektu: Rozbiórka i budowa nowego mostu na rzece Łyna o powierzchni 398,7 m2, 

remont mostu na rzece Symsarna o pow.158,5 m2, roboty drogowe na ulicach Krzywa, plac 

Młyński i Wyszyńskiego obejmujące 2400,7 m2 nawierzchni drogowej, 927,03 m2 chodników i 

212,16 m2 zjazdów na posesje; przebudowano sieć sanitarną w tym budowę odcinka kanalizacji 

deszczowej w ciągu ulicy Krzywej; przebudowano oświetlenie (z zastosowaniem lamp 

nawiązujących do zabytkowego charakteru miasta) i sieć elektroenergetyczną, usunięto 

przeszkody telekomunikacyjne. 
 

Cele / produkty: Cel projektu to poprawa atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej miasta i 

stworzenie warunków dla wzrostu mobilności zawodowej mieszkańców poprzez lepsze 

wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego i historycznego miasta. Cele szczegółowe to 

poprawa jakości ulic, likwidacja dotychczasowych ograniczeń ciężaru i prędkości pojazdów na 

przebudowanym odcinku trasy, oszczędność czasu kierowców i pasażerów, poprawa 

bezpieczeństwa transportu, poprawa dostępu do zabytkowej części miasta oraz poprawa 

wizerunku miasta w oczach turystów. 
 

Wskaźniki osiągnięcia celów projektu: 
 

Wskaźniki planowanych produktów:  
- liczba wybudowanych/ zmodernizowanych obiektów mostowych szt. 2  
- długość zmodernizowanych dróg powiatowych km 

0,37 Wskaźniki planowanych rezultatów: 
 

- nośność zmodernizowanych dróg 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



16)Nazwa projektu: „Przebudowa i modernizacja budynku Szpitala 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim” 

 

Beneficjent: Zespół Opieki Zdrowotnej w Lidzbarku Warmińskim 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w 

ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Działanie 

3.5 Lokalna Infrastruktura Społeczna. 
 

Koszt całkowity projektu: 1 326 100,00 zł 

 

Dofinansowanie: 900 00,00 zł 

 

Czas realizacji: 2005.06.02- 2005.12.20 

 

Krótki opis projektu: Projekt przebudowy i modernizacji Szpitala Powiatowego w Lidzbarku 

Warmińskim w sposób kompleksowy rozwiązał najpilniejsze problemy związane z 

funkcjonowaniem placówki. Realizacja projektu i dostosowanie Szpitala do obowiązujących 

norm prawnych skutkuje m.in. dalszym, niezagrożonym świadczeniem usług przez Szpital, 

poprawą jakości i dostępności usług. 
 

Cele / produkty: Projekt przyczynił się do realizacji zarówno celu głównego poddziałania 3.5.2 

(podniesienie standardu świadczonych usług medycznych na podstawowym poziomie przez 

lokalne ośrodki zdrowia), jak i wszystkich celów szczegółowych: zapewnienie dostępu do wysokiej 

jakości podstawowej opieki medycznej na obszarach wiejskich i w małych miastach, ograniczenie 

terytorialnych dysproporcji w infrastrukturze ochrony zdrowia, poprawa jakości wyposażenia i 

stanu budynków ośrodków zdrowia. 
 

Wskaźniki realizacji celów projektu: 
 

Wskaźniki produktu: 
 

- liczba zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia szt. 1  
- powierzchnia zmodernizowanych lokalnych ośrodków zdrowia m2 430,21  
- liczba wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy ośrodkach zdrowia szt.  
5  
- powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury towarzyszącej przy 

ośrodkach zdrowia m2 632,40 

- powierzchnia obiektów przystosowanych dla potrzeb osób niepełnosprawnych m2 

292,42 Wskaźniki rezultatów: 
 

- liczba pomieszczeń dostosowanych do wymogów technicznych szt. 49  
- liczba pacjentów lokalnych ośrodków zdrowia wzrost o 215 osób 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

17)Nazwa projektu: „Modernizacja drogi powiatowej nr 26358 na odcinku 

Łaniewo – Wolnica” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Bank Światowy w ramach programu PAOW 

(Program Aktywacji Obszarów Wiejskich) 
 

Koszt całkowity projektu: 1 169 764,66 zł 

 

Dofinansowanie: 45% wartości projektu 

 

Czas realizacji: 2001/2002 

 

Krótki opis projektu: Modernizacja odcinka gruntowego na dł. 1,713 km z 

wykonaniem przepustów, robót ziemnych, podbudowy i nawierzchni bitumicznej. 
 
 

 

18)Nazwa projektu: „Remont i termomodernizacja budynku Starostwa 

Powiatowego w Lidzbarku Warmińskim” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Inwestycja współfinansowana ze środków 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
 

Koszt całkowity projektu: 2 189 502,49 zł 

 

Dofinansowanie: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

- kredyt termomodernizacyjny w wysokości 492 260,00 zł umarzalny w 25 % po zakończeniu 

inwestycji.  
Środki własne - pozostałe 
 

Czas realizacji: 2007-2008 r. 

 

Krótki opis projektu: Przedmiotem inwestycji był remont budynku Starostwa Powiatowego w 

Lidzbarku Warmińskim ul. Wyszyńskiego 37 Powierzchnia użytkowa obiektu - 3 359 m2 

Kubatura - 16 066 m3 
 

Cele / produkty: Zakres opracowania miał na celu poprawę oszczędności energii, poprawę estetyki 

i bezpieczeństwa obiektu. Dzięki realizacji projektu uzyskano oszczędność energii 387MWh/rok, co 

oznacza zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz zmniejszenie emisji zanieczyszczeń o ok. 42% 
 
 

 

 



19) Nazwa projektu: "Moje boisko Orlik 2012" 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: "Moje boisko Orlik 2012" 

 

Koszt całkowity projektu: 1 175 228.96 zł 

 

Dofinansowanie: 
 

Środki własne Powiatu Lidzbarskiego 509 228,96 zł. 
 

Środki budżetowe 333 000,00 zł. 
 

Środki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego 333 000,00 zł. 

 

Czas realizacji: lipiec- listopad 2008 r. 

 

Krótki opis projektu: Inwestycja zrealizowana przy Zespole Szkół Zawodowych w Lidzbarku 

Warmińskim. Przedsięwzięcie polegało na budowie kompleksu boisk tj. boiska piłkarskiego oraz 

boiska wielofunkcyjnego z przeznaczeniem do gry w piłkę siatkową oraz piłkę koszykową. 

Zbudowano również budynek sanitarno-szatniowy. Kompleks boisk jest oświetlany, co umożliwia 

korzystanie z niego w późnych porach. Boisko piłkarskie o wymiarach 30x62 m, ogrodzone do 

wysokości 4m. Boisko wielofunkcyjne przeznaczone do piłki siatkowej oraz koszykowej  
o wymiarach 19,1x32,1 m, ogrodzone również do wysokości 4m. Kompleks boisk wyposażony w 

niezbędny sprzęt sportowy: bramki piłkarskie, chorągiewki przegubowe, stalowe kosze do piłki 

koszykowej, siatka do piłki siatkowej. 

 

20)Nazwa projektu: „Remont sali gimnastycznej przy Liceum 

Ogólnokształcącym w Ornecie” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

 

Koszt całkowity projektu: 817 800,00 zł 

 

Dofinansowanie: 
 

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 234 000,00 PLN 

PFRON 150 000,00 PLN 
 
Pożyczka WFOŚiGW 250 000,00 PLN 
 

Środki własne 183 800,00 PLN 

 

Czas realizacji: 2006-2007 
 

 



21)Nazwa projektu: „Remont sali gimnastycznej przy Zespole Szkół 

Zawodowych Lidzbarku Warmińskim ul. Orła Białego 5” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej 

 

Koszt całkowity projektu: 865 000,00 PLN 

 

Dofinansowanie: 
 

Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej - 200 000,00 zł 
 

PFRON 125 000,00zł 
 

Środki własne: 540 000,00 zł 

 

Czas realizacji: lipiec 2008 - grudzień 2008 

 

Krótki opis projektu: W ramach przedsięwzięcia wybudowano podjazd tworząc możliwość 

zewnętrznej dostępności do sal gimnastycznych , szatni, toalet i do pomieszczeń dydaktycznych. 

Zmodernizowano sanitariaty (odpowiednia armatura, szersze stolarka drzwiowa, likwidacja 

progów, antypoślizgowa terakota). Szkoła w ostatnim czasie zakupiła sprzęt rehabilitacyjny i jego 

wykorzystanie możliwe jest dzięki modernizacji sali korekcyjno-rehabilitacyjnej. W ciągu 

komunikacyjnym łączącym salę korekcyjno-rehabilitacyjną, sanitariaty, szatnie zamontowano 

platformę schodową umożliwiającą "wózkowiczom" łatwy dostęp do sal dydaktycznych 

znajdujących się na wysokim parterze. Ponadto zakres remontu objął modernizację posadzek 

szatni, wymianę parkietu sali gimnastycznej, wyposażenie sali w sprzęt sportowy, wyposażenie 

szatni oraz zaplecza sportowego. Poza tym przeprowadzono remont sufitów i ścian, elektrykę, 

roboty kanalizacji ściekowej, kładzenie upustów, hydraulika. 
 

 

22)Nazwa projektu: „Termomodernizacja i remont budynku Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących w Ornecie, ul. 1 Maja 28” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Koszt całkowity projektu: ok. 1,6 mln zł 

 

Dofinansowanie: Uzyskano kredyt preferencyjny (BOŚ) na realizację przedsięwzięcia. Podpisano z 

Burmistrzem Ornety Porozumienie na dofinansowanie projektu w wysokości 100 000,00 zł 
 

Czas realizacji: 2008 

 

Krótki opis projektu: Zakres projektu: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przełożenie 

dachówki, docieplenie stropów ostatniej kondygnacji, wzmocnienie stropu nad pierwszym 

piętrem w auli, instalacja elektryczna, wymiana pokrycia podłóg w korytarzach I i II piętra, 

elewacja budynku, podłączenie do sieci miejskiego ogrzewania. 

 



 
 

23)Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej Nr 1549 N Samolubie - 

Kierwiny na odcinku Samolubie - Stoczek Klasztorny oraz drogi Nr 1547 N 

Rogóż - Kiwity na odcinku Stoczek Klasztorny-Kiwity” 
 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Koszt całkowity projektu: 2 297 00,00 zł (środki własne 1 089 000,00 zł, w tym 60 000 zł 

partnera projektu - Gminy Kiwity) 
 
Dofinansowanie: wnioskowana kwota dofinansowania w ramach Programu Wieloletniego pod 

nazwą "NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 - 2011"  
1 148 000,00 zł 
 

Realizacja projektu przyczyniła się do:  
- podniesienia standardu ciągu dróg powiatowych, 

- poprawy bezpieczeństwa i komunikacji w ruchu drogowym,  
- zwiększenia dostępności inwestycyjnej, turystycznej i rekreacyjnej Gminy Kiwity i Powiatu 

Lidzbarskiego, 

- poprawy stanu drogi, - szybszy i bezpieczniejszy dojazd do najbliżej położonych 

ośrodków miejskich, łatwiejszy dostęp do rynku pracy, edukacji, opieki zdrowotnej, kultury, 

- poprawa jakości życia mieszkańców 
 
 
 

 

24)Nazwa projektu: „Remont drogi powiatowej Lidzbark Warmiński - 

Lubomino - etap I” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: Gmina Lubomino 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: "Narodowy Program Przebudowy Dróg 

Lokalnych 2008 - 2011" 
 

Koszt całkowity projektu: 1 359 039,50 zł 

 

Dofinansowanie: 1 433 000,00 zł 

 

Czas realizacji: 2009 r. 

 

Krótki opis projektu: remont drogi powiatowej Nr 1356 N - Orneta - Wolnica - Lidzbark 

Warmiński na odcinku od skrzyżowania z drogą w kierunku miejscowości Piotraszewo do 

miejscowości Wolnica i remont drogi powiatowej Nr 1403 N Lubomino - Wolnica. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

25)Nazwa projektu: „Budowa budynku gospodarczo-garażowego oraz 

zagospodarowanie terenu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "Mój Dom" w 

Ornecie - III etap” 

 

Koszt całkowity projektu: 197 884,90 tys. zł. Środki własne 

 

Czas realizacji: maj - czerwiec 2009 r. 

 

Krótki opis projektu: Przez ostatnie 3 lata zrealizowano dwa etapy dotyczące zmiany 

przeznaczenia obiektu, jego termomodernizacji. III etap to budowa garażu (pełni również 

funkcję powierzchni magazynowej wyposażenia Placówki) i zagospodarowanie terenu co 

stanowi dokończenie kompleksowego remontu obiektu i zagospodarowania jego otoczenia. 
 
 

 

26)Nazwa projektu: „Transfer innowacyjnych rozwiązań technologicznych w 

zakresie geotermii - przygotowanie koncepcji rozwoju regionalnego w oparciu o 

gospodarcze wykorzystanie wód geotermalnych” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny realizowany w 

ramach ZPORR, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy. 
 

Koszt całkowity projektu: 185 000 zł 

 

Dofinansowanie: 185 000 zł 

 

Czas realizacji: 2006.06.12- 2007.05.31 

 

Krótki opis projektu: Przedmiot projektu - opracowanie ekspertyzy w zakresie gospodarczych 

możliwości wykorzystania wód geotermalnych położonych na terenie Powiatu Lidzbarskiego do 

celów balneologicznych, a co za tym idzie do celów turystycznych i rekreacyjnych, jak również 

do celów energetycznych (zakres ekspertyzy: analiza możliwości, wstępne studium wykonalności, 

wstępny kosztorys inwestycyjny). W przypadku balneologii opracowanie ekspertyzy umożliwiło 

określenie kierunków rozwoju regionalnego, stworzyło podstawę do inwestowania w budowę 

zakładów balneologicznych na terenie powiatu. W przypadku geoenergetyki opracowanie 

umożliwiło korzystanie z tańszej i bezpiecznej dla środowiska energii geotermalnej oraz dało 

podstawę do rozwoju przedsiębiorstw geoenergetycznych na terenie powiatu. 
 

Cele / produkty: 

 

Wskaźniki realizacji celów projektu: 
 

Wskaźniki produktu: 
 

 



- liczba analiz, badań, ekspertyz szt. 1  
- liczba inicjatyw innowacyjnych 

szt.1 Wskaźniki rezultatu: 
 

- liczba raportów szt. 1 
 
 

 

27)Nazwa projektu: „Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną. 
 

Koszt całkowity projektu: 195 140,70 zł 

 

Dofinansowanie: 152 722,51 zł 

 

Czas realizacji: 19-01-2009 - 15-01-2010 

 

Krótki opis projektu: Przedmiotem projektu było wyposażenie dwóch sal ZSO w 

nowoczesny sprzęt multimedialny i informatyczny. Realizacja projektu wpłynęła znacząco na 

dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy. 
 

Cele / produkty: Celem projektu był zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących w Ornecie, podniesienie szans edukacyjnych dzieci i 

młodzieży poprzez pogłębianie wiedzy z wybranych przedmiotów językowych, podniesienie 

jakości pracy i efektywności kształcenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSO w Ornecie, 

dostosowanie pracowni do nauki języków obcych pod względem funkcjonalnym dla osób 

niepełnosprawnych (niedosłyszących), wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy 

uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. 
 
 

 

28)Nazwa projektu: „Zakup sprzętu i wyposażenie sal do nauki języków obcych 

w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Lidzbarku Warmińskim” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną. 
 



Koszt całkowity projektu: 94 904,28 zł 

 

Dofinansowanie: 72 165,24 zł 

 

Czas realizacji: 19-01-2009 - 15-01-2010 

 

Krótki opis projektu: Inwestycja miała na celu wyposażenie dwóch pracowni w sprzęt 
 
i urządzenia niezbędne w procesie efektywnej nauki języków obcych. Nowoczesne narzędzia 

multimedialne poparte doświadczeniem i kompetencjami nauczycieli, którzy na bieżąco śledzą 

powszechnie obowiązujące w krajach UE standardy nauczania zawodu i przeszczepiają je na 

grunt lokalny, pozwolą merytorycznie przygotować absolwentów ZSO w Lidzbarku Warmińskim 

do dalszej nauki i w przyszłości dostosować ich do warunków panujących na rynku pracy. 
 

Cele / produkty: Celem projektu było podniesienie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży z 

ZSO w Lidzbarku Warmińskim poprzez pogłębianie wiedzy z wybranych przedmiotów 

językowych, podniesienie jakości pracy i efektywności kształcenia, podniesienie jakości pracy i 

efektywności kształcenia, rozszerzenie oferty edukacyjnej ZSO w Lidzbarku Warmińskim, 

dostosowanie pracowni do nauki języków obcych pod względem funkcjonalnym dla osób 

niepełnosprawnych (niedosłyszących), wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy 

uczniami z obszarów wiejskich i miejskich. 
 

 

29) Nazwa projektu: „Edukacja - szansa na sukces” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: EFS w ramach Priorytetu IX Rozwój 

wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości 

szkolnictwa zawodowego. 
 

Koszt całkowity projektu: 575 347,40 zł 

 

Dofinansowanie: Wnioskowane dofinansowanie 501 990,61 PLN Wkład własny 73 356,79 PLN 

 

Czas realizacji: 2010 r. 

 

Krótki opis projektu: Projekt stworzył szansę udziału młodzieży, w większości pochodzącej 

z terenów wiejskich i małych miast, w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, umożliwił 

uczniom rozwijanie kompetencji zawodowych, zaistnienie na rynku pracy poprzez nawiązanie 

kontaktu i udział w kursach prowadzonych przez przedsiębiorców. 
 

Cele / produkty: Celem Projektu było objęcie wsparciem młodzieży defaworyzowanej, 

szczególnie pochodzącej z terenów wiejskich, poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych 

w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. 
 
 
 
 
 
 

 



30) Nazwa projektu: „Jaka pracownia, taki pracownik - wyposażenie szkolnej 

pracowni zawodowej ZSiPO w Lidzbarku Warmińskim gwarancją zaistnienia 

na rynku pracy” 
 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2007 - 2013, Działanie 3.1 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną. 
 

Koszt całkowity projektu: 190 419,93 zł 

 

Dofinansowanie: 161 856,94 zł 

 

Czas realizacji: 19.01.2009 – 30.12.2010 

 

Krótki opis projektu: Inwestycja miała na celu zakup nowego sprzętu w celu wyposażenia 

pracowni do prowadzenia zajęć praktycznych i teoretycznych w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych na dwóch kierunkach kształcenia: Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego 

i Zasadniczej Szkoły Zawodowej- Kucharz Małej Gastronomii. Zakupiony sprzęt i pomoce 

dydaktyczne zoptymalizują procesy kształcenia, przyczynią się do poprawy konkurencyjności 

województwa jako miejsca pracy i życia. 
 

Cele / produkty: Głównym celem projektu było stworzenie warunków służących poprawie jakości 

kształcenia, dostępności do usług edukacyjnych młodzieży uczącej się w Zespole Szkół i Placówek 

Oświatowych. Projekt zrealizował następujące cele szczegółowe: wzrost efektywności nauczania, 

zwiększenie kwalifikacji zawodowych uczniów, zwiększenie szans na znalezienie pracy lub na 

dalszą naukę, wyrównanie szans w dostępie do edukacji pomiędzy uczniami z obszarów wiejskich 

i miejskich. 

 

31)Nazwa projektu: „Pomoc stypendialna studentom z obszaru Powiatu 

Lidzbarskiego na rok 2006/2007” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006, Priorytet 

2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. 
 

Koszt całkowity projektu: 570 080 zł 

 

Dofinansowanie: 530 175 PLN 

 

Czas realizacji: 2006.08.15- 2007.12.31 

 

Krótki opis projektu: Projekt o zasięgu lokalnym, tworzący zintegrowany programowo i 
 



proceduralnie system pomocy stypendialnej dla najuboższych studentów. Pomoc 

stypendialna pozwoliła zniwelować dysproporcje ekonomiczne i społeczne, co spowodowało 

wzrost liczby studentów z rodzin z obszarów zmarginalizowanych o najniższych dochodach. 
 

Cele / produkty: Celem projektu było wyrównanie szans edukacyjnych dla studentów 

wywodzących się z obszarów dotkniętych największym bezrobociem, a przez to skazanych 

na marginalizację i defaworyzację społeczną. 
 

Wskaźniki realizacji celów projektu 
 

Wskaźniki produktu: 
 

- liczba studentów, którzy otrzymali stypendium 184  
- w tym kobiety 130  
- w tym pochodzący z obszarów wiejskich 82  
- średnia wysokość stypendium udzielonego studentom 322,83 

zł Wskaźniki rezultatu: 
 

- liczba osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów 

otrzymujących stypendia 175  
- w tym kobiety 127  
- w tym pochodzący z obszarów wiejskich 75 

 
 

32) Nazwa projektu: „Program stypendialny Powiatu Lidzbarskiego - twoją 

szansą matura” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: Nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006, Priorytet-

2 Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. 
 

Koszt całkowity projektu: 390 256 zł 

 

Dofinansowanie: 265 374,08 PLN (EFS), 124 881,92 PLN (BP) 

 

Czas realizacji: 2006.08.15- 2007.12.31 

 

Krótki opis projektu: Projekt był ukierunkowany na likwidację barier materialnych 

ograniczających pobieranie nauki, zwiększenie liczby uczniów z najbiedniejszych rodzin z 

obszarów wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych uzyskujących maturę, zwiększenie ich 

szans na rynku pracy. 
 

Cele / produkty: Zniesienie różnic w sferze edukacji pomiędzy wsią i miastem poprzez poprawę 

dostępności do nauki oraz zwiększenie liczby młodzieży wiejskiej w szkołach 

ponadgimnazjalnych maturalnych. 
 

Wskaźniki realizacji celów projektu: 
 

Wskaźniki produktu: 
 

 

 



- liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w 

celu kontynuowania nauki 382  
- w tym kobiety 235  
- średnia wysokość stypendium udzielonego uczniom szkół ponadgimnazjalnych 92,15 

PLN Wskaźniki rezultatu: 
 

- liczb osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie studentów otrzymujących 

stypendia 360  
- w tym kobiety 226 

 
 

 

33) Nazwa projektu: „Pomoc stypendialna studentom z obszaru Powiatu 

Lidzbarskiego” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006, Priorytet 

2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. 
 

Koszt całkowity projektu: 117 867,65 PLN 

 

Dofinansowanie: 112 867,65 PLN 

 

Czas realizacji: 2005.08.15- 2006.12.31 

 

Krótki opis projektu: Projekt o zasięgu lokalnym, stworzył zintegrowany programowo 

i proceduralnie system pomocy stypendialnej dla najuboższych studentów, wyrównujący 

dysproporcje ekonomiczne i społeczne, co powoduje wzrost liczby studentów z rodzin o 

najniższych dochodach z obszarów zmarginalizowanych. 
 

Cele/produkty: Cel projektu to obniżenie barier ekonomicznych ograniczających możliwości 

nauki na poziomie wyższym młodzieży z obszarów zmarginalizowanych Powiatu Lidzbarskiego. 
 

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu: 
 

Wskaźniki produktu: 
 

- liczba studentów, którzy otrzymali stypendium 56  
- w tym kobiety 36  
- w tym pochodzący z obszarów wiejskich 20  
- średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego studentom 200 zł 

Wskaźniki rezultatu: 
 

- liczba osób, które zaliczyły rok studiów w ogólnej liczbie studentów 

otrzymujących stypendia 53  
- w tym kobiety 36  
- w tym pochodzący z obszarów wiejskich 20 

 
 
 

 

 



34) Nazwa projektu: „Program stypendialny dla uczniów z terenów wiejskich 

szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Lidzbarskiego” 

 

Beneficjent: Powiat Lidzbarski 

 

Partnerzy: nie występują 

 

Fundusz/ Program operacyjny/ działanie: Europejski Fundusz Społeczny w ramach 

Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju regionalnego 2004-2006, Priorytet 

2-Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach. 
 

Koszt całkowity projektu: 654 980,56 zł 

 

Dofinansowanie: 100% 

 

Czas realizacji: 2005.08.15- 2006.12.31 

 

Krótki opis projektu: Projekt ukierunkowany był na likwidację barier materialnych 

ograniczających pobieranie nauki, zwiększenie liczby uczniów z najbiedniejszych rodzin z 

obszarów wiejskich w szkołach ponadgimnazjalnych uzyskujących maturę, zwiększenie ich 

szans na rynku pracy. 
 

Cele / produkty: Celem projektu było zwiększenie dostępu do kształcenia na poziomie 

ponadgimnazjalnym najuboższych uczniów pochodzących z obszarów wiejskich 

Powiatu Lidzbarskiego 
 

Skwantyfikowane wskaźniki realizacji celów projektu: 
 

Wskaźniki produktu: 
 

- liczba uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy otrzymali stypendium w 

celu kontynuowania nauki 488  
- w tym kobiety 308  
- średnia miesięczna wysokość stypendium udzielonego uczniom szkół 

ponadgimnazjalnych 128,22 zł  
Wskaźniki rezultatu: 

 
- liczba osób promowanych do następnej klasy w ogólnej liczbie uczniów 

otrzymujących stypendia 442  
- w tym kobiety 247 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


