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Infrastruktura drogowa

Infrastruktura kolejowa

Infrastruktura B+R

Przedsięwzięcia podstawowe:
- S-5 Wrocław – Bydgoszcz, odcinki: Białe Błota –
Gniezno, Poznań - Kaczkowo, Korzeńsko –
Wrocław - odcinki na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
- S-5 Nowe Marzy – Bydgoszcz
- Obwodnica Inowrocławia w ciągu DK 15
- Obwodnica Brodnicy w ciągu DK 15
Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe:
- Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta
Bydgoszczy, w szczególności z drogą S-5 – dojazd
drogą krajową do węzła Pawłówek na drodze S-5
- Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej
sieć TEN-T w Toruniu
- Dostosowanie układu dróg krajowych do
rozwoju miasta Grudziądza
- Dostosowanie układu dróg krajowych dla
rozwoju Miasta Włocławek
- Droga krajowa nr 15 (DK 15) - relacji Trzebnica Ostróda (klasa docelowa GP 2/2) wraz z budową
obwodnic Strzelna, Kowalewa Pomorskiego
i Gniewkowa
- Budowa obwodnic Kamienia Krajeńskiego
i Sępólna Krajeńskiego w ciągu DK 25
- Przebudowa drogi krajowej nr 80 (DK 80) relacji
Pawłówek – Lubicz (klasa GP) wraz z północnym
obejściem Torunia oraz budową obwodnic
Złejwsi Wielkiej, Strzyżawy, Przysieka i Rozgart
wzdłuż DK 80
- Przebudowa drogi krajowej nr 91 (DK 91) wraz z
budową obwodnic Nowego i Lubienia
Kujawskiego
- Przebudowa drogi krajowej nr 67 (DK 67) z
realizacją obwodnicy Lipna i połączeniem z DK
10/S10
- Przebudowa drogi krajowej nr 62 (DK 62) na
odcinkach: Włocławek – Brześć Kujawski wraz z
budową obwodnicy Brześcia Kujawskiego i
Kruszwicy
- S-10 Bydgoszcz – Piła
- S-10 Bydgoszcz – Toruń (w ramach prac
projektowych rozważana będzie możliwość
rozbudowy węzła w Czerniewicach)
- S-10 Toruń - Płońsk
- Budowa dróg regionalnych w województwie
kujawsko-pomorskim

Przedsięwzięcia podstawowe:
- Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Chorzów
Batory – Tarnowskie Góry – Karsznice –
Inowrocław – Bydgoszcz – Maksymilianowo
- Prace na linii kolejowej C-E 65 odc. Bydgoszcz –
Tczew
- Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201
i 203, etap I
- Prace na alternatywnym ciągu transportowym
Bydgoszcz – Trójmiasto, obejmującym linie 201
i 203, etap II – wraz z elektryfikacją
- Prace na linii kolejowej nr 18 Kutno – Toruń
Główny
Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe :
- Prace na liniach kolejowych nr 18, 203 odc.
Bydgoszcz Główna – Piła Główna – Krzyż, etap I,
prace nad odcinku Bydgoszcz Główna – Piła
Główna
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 208 na odcinku
Grudziądz – Laskowice Pomorskie oraz Grudziądz –
Jabłonowo Pomorskie
- Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 na odcinku
Toruń Wschodni – Chełmża oraz Grudziądz –
granica województwa
- Modernizacja linii kolejowej nr 27 Nasielsk – Toruń
Wschodni: granica województwa - Toruń
Wschodni, a na odcinku Lipno – Toruń Wschodni
wraz z elektryfikacją

Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe :
- Narodowe Centrum Radioastronomii
i Technologii Kosmicznych
- Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych
Technologii Żywności dla Jakości Życia
EnFoodLife
- Zrobotyzowany teleskop klasy 1.5-m wraz z
laboratorium
- Państwowe Wyższe Szkoły Zawodowe we
Włocławku i Grudziądzu
- Centra Innowacyjnej Edukacji (tzw.
Minikoperniki)
- Bezpieczeństwo łańcucha żywnościowego i
żywność spersonalizowana SafeFoodMed
- System Transformacji i Transferu Wiedzy do
Strategicznych Gałęzi Gospodarki Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
- Program Zdrowie. Kujawsko-pomorski
interdyscyplinarny program diagnozy
spersonalizowanej i opieki zdrowotnej

Realizacja badań naukowych w ramach
regionalnych agend naukowobadawczych
Przedsięwzięcia podstawowe:
- Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w woj.
kujawsko-pomorskim

Szkolnictwo wyższe

Infrastruktura wodna
Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe:
- Odbudowa budowli regulacyjnych na Dolnej
Wiśle terenie woj. kujawsko-pomorskiego
- Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej
Włocławka, element śluza
- Rewitalizacja Brdy skanalizowanej wraz z
przebudową obiektów bydgoskiego węzła
wodnego
- Modernizacja budowli hydrotechnicznych
na Kanale Bydgoskim, na odcinku
od km 14,8 do km 38,9 obejmująca śluzy: Okole,
Czyżkówko, Prądy, Osowa Góra, Józefinki i Nakło
Wschód oraz jaz Józefinki
- Rewitalizacja szlaku żeglownego Kanału
Bydgoskiego i Noteci dolnej skanalizowanej
(od km 14,8 do km 176,2) do parametrów drogi
wodnej II klasy – na terenie województwa
kujawsko-pomorskiego
- Modernizacja budowli hydrotechnicznych na
drodze wodnej Noteci dolnej skanalizowanej,
od km 38,9 do km 176,2
- Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w woj.
kujawsko – pomorskim, w tym w okolicach
Włocławka

Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe:
- Realizacja programu rozwojowego dla uczelni
medycznych uczestniczących w procesie
praktycznego kształcenia studentów w tym
tworzenie centrów symulacji medycznej
- Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego
potrzeby regionalne

Kultura i sport
Przedsięwzięcia podstawowe:
- Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z
zapleczem i niezbędną infrastrukturą w Mroczy
- Termomodernizacja państwowych placówek
szkolnictwa artystycznego w województwie
kujawsko-pomorskim
- Budowa siedziby Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy
Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe:
- Budowa pełnowymiarowego boiska ze sztuczną
nawierzchnią do hokeja na trawie w Rogowie
- Przystań AZS
- Rewitalizacja kompleksu Astoria na cele sportoworekreacyjne wraz z budową 50-metrowego basenu
- Budowa hali treningowej wraz z siłownią na
terenie kompleksu sportowego Zawisza
- Budowa Hali Sportowej Collegium Medicum UMK
- Budowa Ośrodka Szkoleniowego Sportów
Wodnych w Kruszwicy
- Toruńska starówka – ochrona i konserwacja
dziedzictwa kulturowego UNESCO – II etap

Infrastruktura ochrony zdrowia
Wsparcie miast wojewódzkich i obszarów
powiązanych z nimi funkcjonalnie
Przedsięwzięcia podstawowe:
- Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu
zrównoważonej mobilności
miejskiej/ekologicznego transportu
- Wsparcie działań z zakresu efektywności
energetycznej zgodnie z podziałem interwencji
pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi
- Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących
sieci ciepłowniczych i chłodniczych
INNE:
- BiT-City II

Przedsięwzięcia rezerwowe/warunkowe :
- Infrastruktura ratownictwa medycznego
- Poprawa warunków funkcjonowania szpitali
wojewódzkich:
- Wojewódzki Szpital Zespolony im L. Rydygiera
w Toruniu
- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
we Włocławku

