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Tytuł projektu (numer ESOG)
Audyt Zarządu Miejskich Inwestycji Drogowych i pasa drogowego (1161)
Nasze miasto w szpalerach zieleni (2166)
Joga w parku (937)
Środowisko to nie śmietnisko! Pikniki edukacyjne nt. ekologii (1738)
Prosto na imprezę – stoisko edukacyjno-profilaktyczne dotyczące zażywania
substancji psychoaktywnych (1966)
Razem z sąsiadem - imprezy plenerowe w Wawrze, Wesołej i Rembertowie (1113)
"Do lasku na kole" - ścieżki pieszo- rowerowe Powązkowska, Dygata, Kozielska,
Szamocka, Prymasa Tysiąclecia (1780)
Mokotów, Ursynów, Wilanów, Włochy - wcześnie wykrywamy ryzyko wystąpienia
cukrzycy. Reagujemy i zapobiegamy zawałom! (1288)
Nie! - dla smogu – altana solarna w każdym parku Warszawy! (1719)
Warsztaty edukacyjno - parentingowe (1278)
Warsztaty komputerowe dla osób niepełnosprawnych (1731)
Nowy chodnik i drzewa wyciszające na granicy Ursynowa oraz Mokotowa (1297)
Szkolenia komputerowe dla osób z dysfunkcją narządu wzroku (1393)
Rozwijanie umiejętności społecznych u dzieci (601)
Kwiaty dla Warszawy, aby Warszawa była jeszcze piękniejsza (1822)
Edukacja w zakresie szczepień dla kobiet w ciąży oraz szczepień dzieci (1971)
Białołęka, Praga-Południe, Praga-Północ, Targówek - wcześnie wykrywamy ryzyko
wystąpienia cukrzycy. Reagujemy i zapobiegamy zawałom! (1290)
Czyste powietrze - lepsze życie (2152)
Silent Disco nad Wisłą (547)
Kwiaty i zieleń wokół pomnika Stefana Starzyńskiego na Placu Bankowym i przy
Szkole Podstawowej nr 143 przez cały rok (1468)
2020 drzew dla Warszawy (774)
Zajęcia sensoryczne dla mam z dziećmi od 6 miesięcy do 3 lat (845)
Wiaty rowerowe przy szkołach (1449)
Zajęcia aktywizujące dla osób z niepełnosprawnością (1518)
Nowe drogi rowerowe - chcemy spójnej sieci (888)
Pilates 18+ Warszawa (856)
Bemowo, Bielany, Wola, Żoliborz - wcześnie wykrywamy ryzyko wystąpienia
cukrzycy. Reagujemy i zapobiegamy zawałom! (1289)
Nauka tańca hawajskiego dla dorosłych i seniorów (1150)
Paleniska na Plażach Miejskich (1563)
Warszawskie Centrum Edukacji Odpadowej (1733)
Mierniki jakości powietrza dla szkół na Białołęce (133)
Spacery z przewodnikiem szlakiem patronów warszawskich ulic (1711)
Dbajmy o ptactwo zimą (1637)
Nordic Walking - spacery dla zdrowia (803)

Koszt realizacji
100 000 zł
1 500 000 zł
50 000 zł
994 300 zł
270 000 zł
1 017 333 zł
423 613 zł
1 991 875 zł
369 880 zł
400 000 zł
52 228 zł
669 245 zł
70 000 zł
46 300 zł
1 231 500 zł
12 500 zł
1 991 875 zł
567 430 zł
99 550 zł
215 500 zł
2 888 600 zł
44 100 zł
3 600 000 zł
7 800 zł
2 502 400 zł
152 800 zł
1 991 875 zł
25 000 zł
28 810 zł
716 750 zł
148 204 zł
16 900 zł
13 440 zł
39 800 zł
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Warszawskie Posiadówki Sąsiedzkie - w każdej dzielnicy (205)
Ratujmy warszawskie drewniaki - drewniak Burkego (1832)
Warsztaty radzenia sobie ze stresem i trening relaksacji (1083)
Przeganiamy smog na Nowym Rembertowie (328)
Szanujmy Naszą Wisłę (1851)
Powązkowska - w dobrym stylu (979)
Ekonomia+ekologia=energia+estetyka w "nurcie zero waste" - twórcze warsztaty
projektowania, modelowania, prostych technik szycia jako efektywne wykorzystanie
własnego potencjału (1898)
200 000 toreb bawełnianych, wielorazowych z długim uchem rozdanych za darmo.
Krok dla ekologii w Warszawie (551)
Aplikacja przyrodniczo-turystyczna przybliżająca walory krajoznawcze wybranych
kompleksów leśnych m.st. Warszawy wraz z materiałami informacyjnymi w postaci
drukowanej. (1170)
Wielka Garażówka Warszawska - wyprzedaż garażowa w Warszawie w różnych
lokalizacjach (1684)
Aaaby... wiedzieć o smogu: miernik zanieczyszczenia powietrza z danymi dostępnymi
online, przy Szkole Podstawowej nr 271, ul. Niegocińska (OSiR) (1041)
Ogrody deszczowe i naturalne place zabaw na terenie m.st Warszawy, w tym plac
Zabaw w Parku Dolina Służewiecka (1235)
Aktywne spacery dla mam z wózkami w Warszawie (854)
Miejskie łąkostrady antysmogowe (1160)
Widowisko taneczno-muzyczne - "Poznaj Hawaje" (1218)
Wycieczka rowerowa szlakiem poległych projektów budżetu partycypacyjnego
(1436)
Hamaki Miejskie dla Warszawy (1240)
Aktywne niedziele - spacery Nordic Walking po warszawskich parkach, ogrodach
i skwerach (1798)
Fablab "Rój Pszczół" (1763)
Joga funkcjonalna na plaży, sesje regeneracyjne, tematyczne, w kontakcie z naturą
(2008)
"PING-PONG 8+" nauka gry od podstaw dla dzieci i młodzieży z dzielnic Bemowo
i Wola. (183)
Cztery letnie skwery na Placu Teatralnym i ulicy Senatorskiej zamiast parkingów
(913)
Podstawowy kurs pierwszej pomocy pediatrycznej (564)
Pomagamy ginącym w Warszawie jaskółkom oknówkom – budowa „jaskółkownika”
(2159)
Plakaty informujące o dobrowolności prac domowych (10)
1000 x Stulecie "Cudu nad Wisłą" 1920-2020 (1758)
Eksperymentujemy! - warsztaty naukowe dla dzieci (1145)
"Kulturalna Warszawa - poznaj jej legendy!" Cykl koncertów i gier miejskich
z uwzględnieniem tematyki ekologicznej (554)
Aaaby... wiedzieć o smogu: miernik zanieczyszczenia powietrza z danymi dostępnymi
online, Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Nowoursynowska (1044)
Praca przyjazna rowerzyście - Baza biur i miejsc pracy dostosowanych do potrzeb
rowerzystów (1931)
Montaż wyświetlaczy prędkości pojazdów na moście Śląsko-Dobrowskim (1580)
Muranów - tak dla zieleni na Al.Solidarności (1864)
"Etykiety produktów spożywczych pod lupą, czyli jak wybierać zdrową żywność" zajęcia skierowane do rodziców, dziadków i wszystkich dorosłych, którzy chcą stać
się świadomym konsumentem (342)

4 986 681 zł
1 083 500 zł
53 980 zł
12 350 zł
386 000 zł
3 268 650 zł
56 060 zł
952 700 zł
300 000 zł
45 500 zł
12 350 zł
3 000 000 zł
23 800 zł
2 853 520 zł
97 200 zł
3 000 zł
380 000 zł
14 360 zł
3 979 800 zł
27 600 zł
215 000 zł
1 940 300 zł
50 000 zł
54 500 zł
2 100 zł
77 000 zł
77 400 zł
146 950 zł
12 350 zł
220 000 zł
160 000 zł
293 000 zł
38 200 zł
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Dokończenie wydawania Atlasu Dawnej Architektury Ulic i Placów Warszawy: ulice
i budynki wpisane do rejestru zabytków i ujęte w gminnej ewidencji zabytków z
litery „P” dla Dzielnic Śródmieście, Mokotów, Wola, Ochota, Praga Północ i Południe
oraz Bielany (538)
„Kodeks Dobrego Sąsiada” – partycypacyjne opracowanie zasad sąsiedzkiego
współżycia i komunikacji oraz kampania społeczno-informacyjna dla mieszkanek
i mieszkańców Warszawy (1340)
Altany śmietnikowe dla Warszawy – projekt i prototyp (1005)
Miejskie sauny (56)
Zdrowe powietrze w naszej dzielnicy (2119)
„Boisko pod balonem” w Dzielnicy Rembertów przy ul. Paderewskiego
i modernizacja boiska w Parku Polińskiego w Dzielnicy Praga-Południe (1521)
Warsztaty edukacyjne – mieszkanie w spółdzielni mieszkaniowej czy wspólnota
w Warszawie (804)
Lato z komedią we Włochach i na Ochocie - filmy na świeżym powietrzu (1419)
Warszawskie szklane wiaty przystankowe bezpieczne dla ptaków (575)
Warszawskie Fitnessowe Przedwiośnie (853)
Nie czekaj, rusz się, Warszawo - warsztaty ruchowe dla warszawiaków (1024)
Warsztaty "Wiem, co jem" w wakacje i ferie w szkołach w całej Warszawie. (645)
Joga, taniec, medytacja, w otwartych przestrzeniach miejskich Warszawy (1871)
Bezpieczny senior – warsztaty zwiększające bezpieczeństwo osób starszych (1952)
Podpórki rowerowe przy Rondzie ONZ (1318)
Bezpłatne zajęcia futbolu flagowego dla dzieci (1963)
Mierniki jakości powietrza w wybranych szkołach na Ursynowie (622)
Stop bazgrołom w Warszawie (1007)
Drzewa i zieleń na Powązkowskiej (984)
Maski antysmogowe dla każdego (55)
Robotyka dla dzieci 6-8 lat (828)
Warszawa mojego dzieciństwa - przejażdżka międzypokoleniowa zabytkowym
tramwajem (2093)
"Pomigaj do mnie" - bezpłatne zajęcia nauki języka migowego dla młodzieży
i dorosłych. "Najbardziej głuchy jest ten, kto słuchać nie chce" (1572)
Samoobrona dla kobiet - warsztaty Wen do (681)
Posiłki dla osób ubogich i bezdomnych na terenie miasta (tylko w opakowaniach
eko) (1910)
Aplikacja "Bezpłatne toalety" (580)
Ustawienie i udostępnienie przenośnych toalet publicznych przy cmentarzu Stare
Powązki w święto wszystkich świętych , dniu zadusznym i dniach je poprzedzających
(1426)
Dobre warszawskie targi rękodzieła - hand made (1828)
600 ławek dla Warszawy (811)
Teatr pod chmurką (582)
Festiwal filmowy o tematyce ochrony środowiska naturalnego (1420)
Zielony zakątek Żoliborza Artystycznego (1912)
Zielony zakątek - zagospodarowanie terenu wokół Przychodni Elbląska 35 wraz
z remontem parkingu dla pacjentów (1424)
Przeganiamy smog na Wygodzie (327)

161 000 zł

461 700 zł
387 550 zł
272 278 zł
1 708 317 zł
3 500 000 zł
905 500 zł
152 000 zł
293 700 zł
164 840 zł
70 000 zł
189 500 zł
88 150 zł
84 000 zł
17 000 zł
96 140 zł
123 504 zł
1 165 656 zł
810 175 zł
2 509 250 zł
55 980 zł
245 000 zł
24 400 zł
45 000 zł
96 000 zł
110 000 zł
9 000 zł
129 534 zł
1 990 000 zł
1 150 000 zł
120 100 zł
537 800 zł
360 000 zł
24 701 zł

