
Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Powiat Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1 RPKP.03.05.02-04-0003/17 Powiat Toruński toruński

Poprawa bezpieczeństwa i komfortu 

życia mieszkańców oraz wsparcie 

niskoemisyjnego transportu 

drogowego poprzez wybudowanie 

dróg dla rowerów - droga Leszcz - 

Pigża - Brąchnowo - Biskupice - 

Warszewice - Kończewice

2 691 115,00 1 614 669,00

Projekt zakłada wybudowanie 8,06 km drogi dla rowerów relacji Leszcz – 

Kończewice w pasie drogowym dróg powiatowych nr 2019, 2018, 2016, drogi 

wojewódzkiej nr 553 oraz drogi gminnej nr 100386C. Wskazany odcinek stanowi 

element sieci dróg dla rowerów powiatu toruńskiego charakteryzującej się 

spójnością, bezpośredniością, wygodą, bezpieczeństwem oraz atrakcyjnością. Na 

wskazanym odcinku przeważa obecnie ruch zmotoryzowany – prywatnymi 

samochodami, bądź też komunikacją zorganizowaną. Ruch rowerowy na 

wskazanym odcinku będzie miał zarówno charakter lokalny – dotyczyć będzie 

mieszkańców poruszających się między Leszczem, Pigżą, Brąchnowem, 

Biskupicami, Warszewicami a Kończewicami, jak również ponadlokalny – 

powstałe połączenie stanowić będzie przedłużenie istniejącej sieci dróg 

rowerowych, m. in. poprzez dopięcie do tras Toruń – Unisław – Bydgoszcz – 

Koronowo, Toruń – Chełmża.

Działania podjęte przez Wnioskodawcę przyczynią się m.in. do:

-  zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska, w 

szczególności emisji CO2.

2. RPKP.05.01.00-04-0001/16 Powiat Lipnowski lipnowski
Przebudowa drogi powiatowej nr 

2716 C Lipno - Kolankowo - Głodowo
2 595 641,23 2 206 295,04

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej drogowej 

województwa poprzez rozwój infrastruktury komunikacyjnej, w szczególności 

poprzez poprawę jakości dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie 

Powiatu Lipnowskiego, poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 2716C Lipno - 

Kolankowo - Głodowo, obejmującą poprawę nawierzchni drogi wraz z jej 

poszerzeniem oraz zastosowaniem elementów poprawiających warunki 

bezpieczeństwa użytkowników.

3. RPKP.03.05.02-04-0004/17 Gmina Dobrcz bydgoski

Rozbudowa drogi powiatowej 1504C 

Trzebień-Niemcz-Bydgoszcz 

polegająca na wykonaniu ścieżki 

rowerowej od Kotomierza do Nekli

3 767 104,04 3 200 156,53

Projekt zakłada rozbudowę drogi nr 1504, polegającą na wykonaniu ścieżki 

rowerowej o długości 6 230 m,  na odcinku od Miejscowości Kotomierz do 

miejscowości Nekla, a także zjazdów do posesji, wykonaniu chodników i peronów 

autobusowych, przebudowy skrzyżowań dróg gminnych, wykonaniu kanału 

technologicznego i trzech hybrydowych punktów świetlnych, oraz montaż stacji 

naprawy rowerów.  Realizacja projektu ma na celu: Zmniejszenie wykorzystania 

samochodów osobowych, ulepszenie integracji różnych gałęzi transportu oraz 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza, hałasu i zatłoczenia. 
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4. RPKP.03.04.00-04-0004/17 Gmina Pakość inowrocławski

Budowa ścieżki rowerowej na 

odcinku Pakość-Aleksandrowo, gm. 

Barcin

839 815,65 442 797,89

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżki rowerowej na odcinku Pakość-

Aleksandrowo, gm. Barcin o długości 1476,12 m. Wybudowana ścieżka połączy 

się w ramach realizacji międzygminnego przedsięwzięcia z ścieżką budowaną na 

terenie gminy Barcin, prowadzącą w kierunku firmy Lafarge z siedzibą w 

Piechcinie (gmina Barcin) oraz firm przyległych. Powstanie ścieżki umożliwi 

mieszkańcom korzystanie z roweru jako środka transportu w drodze do pracy. 

Realizacja przedsięwzięcia ma przyczynić się do zmiany kierunków mobilności 

miejskiej w kierunku mobilności zrównoważonej poprzez zwiększenie udziału 

transportu niezmotoryzowanego. Stworzenie infrastruktury dla ruchu rowerowego 

przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych oraz podróżujących ciągiem 

drogi wojewódzkiej nr 251.

5. RPKP.03.04.00-04-0006/17 Gmina Choceń włocławski
Budowa ścieżek pieszo-rowerowych 

na terenie gminy Choceń
540 779,03 459 662,17

Projekt dotyczy budowy nowej ścieżki pieszo-rowerowej o długości 0,1699 km 

zgodnej ze standardami wojewódzkimi w zakresie dróg rowerowych. W ramach 

zadania powstanie nowa infrastruktura w postaci ścieżki o nawierzchni 

bitumicznej oznakowanej pionowo i poziomo, wykonane zostanie odwodnienie, 

dostosowane zostaną zjazdy i skrzyżowania z przejściami dla pieszych. W 

ramach budowy ścieżki zaplanowano wszystkie prace pomiarowe i roboty ziemne 

w tym zagospodarowanie zieleni.

Działania podjęte przez Wnioskodawcę przyczynią się m.in. do:

-  zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, głównie emisji CO2

- ograniczenie wykorzystywania samochodów osobowych

- ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu

- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

- szersze wykorzystanie transportu niezmotoryzowanego.

6. RPKP.03.04.00-04-0014/17 Gmina Gruta grudziądzki

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuź 

drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin - 

Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 

538 Radzyń Chełmiński - Łasin - 

Rozdroże

587 825,19 331 768,54

Celami nadrzędnymi jest zwiększenie wykorzystania transportu publicznego w 

miastach i ich obszarach funkcjonalnych oraz obniżenie stopnia emisji CO2, 

poprzez zmniejszenie liczby osób korzystających z samochodów. Głównym celem 

projektu jest budowa infrastruktury rowerowej na terenie Gminy Gruta. 

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest budowa ścieżki rowerowej 

wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 533 Okonin – Mełno oraz drogi wojewódzkiej nr 538 

Radzyń Chełmiński – Łasin – Rozdroże na odcinku od 2+100 km do 3+403 km. W 

ramach projektu zostanie wybudowana ścieżka rowerowa (o nawierzchni 

bitumicznej) o łącznej długości 1,303 km. Ścieżka rowerowa wybudowana w 

ramach niniejszego projektu, zostanie połączona z wybudowaną ścieżką 

rowerową w 2013 roku. Łącznie będą tworzyć drogę dla rowerów o długości 3 

403,61 m. Przy projektowaniu rozwiązań technicznych uwzględniono wytyczne 

zamieszczone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 

dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Przedmiotowy projekt jest również zgodny z 

Kierunkowymi zasadami przygotowania inwestycji związanych z infrastrukturą 

rowerową (dokument przyjęty stanowiskiem Zarządu Województwa Kujawsko-

Pomorskiego w dniu 20 kwietnia 2016 r.). Planowanymi produktami realizacji 

projektu będą:

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych [tony równoważnika 

CO2] (Cl 34) – 0,195

Planowanymi rezultatami realizacji projektu będą:

- liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych dróg dla rowerów 

– 1000.
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7. RPKP.03.04.00-04-0016/17 Gmina Lubiewo tucholski
Budowa ścieżki rowerowej na 

odcinku Bysław-Bysławek II etap
555 562,57 266 670,00

Projekt dotyczy budowy ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 1038C o 

długości 1,464 km od miejscowości Bysław w kierunku Bysławka i połączenie jej z 

istniejącą ścieżką rowerową. Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w 

województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie tucholskim, w gminie Lubiewo. 

Projekt obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z budową ścieżki 

rowerowej, nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi oraz promocje projektu. 

Działania podjęte przez Wnioskodawcę przyczynią się m.in. do:

-  zmniejszenia emisji szkodliwych zanieczyszczeń do środowiska, w 

szczególności emisji CO2

- połączenia drogą dla rowerów dwóch miejscowości – Bysław oraz Bysławek 

- zmniejszenia natężenia ruchu pojazdów

- ograniczenia emisji zanieczyszczeń, zatłoczenia i hałasu

- poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zminimalizowania ryzyka wypadków 

i kolizji.

8. RPKP.03.04.00-04-0019/17 Gmina Osie świecki
Budowa ścieżki rowerowej Osie - 

Brzeziny - Żur
2 008 166,10 1 198 933,59

Planowana do realizacji inwestycja zlokalizowana jest w województwie kujawsko-

pomorskim, w powiecie świeckim, na terenie gminy Osie. W ramach projektu 

przewiduje się budowę ścieżki pieszo - rowerowej o długości 4 261,38 m przy 

drogach powiatowych. W ramach projektu przewiduje się m.in. wykonanie 

nawierzchni ścieżki pieszo-rowerowej, wykonanie poboczy, elementów 

bezpieczeństwa oraz oznakowania poziomego i pionowego ścieżki. Realizacja 

projektu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa wszystkich użytkowników 

ruchu drogowego, podniesienia komfortu użytkowania drogi, a także 

propagowania ruchu rowerowego i pieszego.  

9 RPKP.03.04.00-04-0023/17 Gmina Ryńsk wąbrzeski
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej 

Wąbrzeźno-Myśliwiec
1 780 228,40 776 984,68

Przedmiotowy projekt dotyczy budowy ścieżki pieszo-rowerowej Wąbrzeźno-

Myśliwiec o długości 2,59 km, obejmujący budowę następujących odcinków: 

1) Odcinek 1 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Wąbrzeźno-

Myśliwiec biegnącej wzdłuż drogi powiatowej nr 1715C o długości 2,49 km, 

2) Odcinek 2 - budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy ul. Kętrzyńskiego o długości 

104,71 m (połączenie ze ścieżką na terenie miasta). Inwestycja wpisuje się w typ 

projektów przewidzianych do dofinansowania w ramach Działania 3.4 

Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych, 

schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach polityki 

terytorialnej. Projekt jest odpowiedzią na zidentyfikowane w nim problemy i 

potrzeby, w tym problem główny: niska atrakcyjność i niewystarczająca 

dostępność usług transportu publicznego, w tym rowerowego na terenie gminy 

Ryńsk. Działania zaplanowane przez Wnioskodawcę przyczynią się do 

zwiększenia dostępności do ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy Ryńsk, 

podniesienia spójności i ciągłości systemu ścieżek rowerowych na obszarze 

realizacji projektu, zwiększenia potencjału turystyczno-rekreacyjnego gminy 

Ryńsk oraz zmniejszenia emisji CO2 z sektora transportowego i tym samym 

poprawy jakości środowiska naturalnego. W szerszej skali rezultatami realizacji 

inwestycji będzie zmniejszenie natężenia ruchu pojazdów samochodowych na 

drogach, ograniczenie ilości wypadków z udziałem rowerzystów, a także poprawa 

jakości życia mieszkańców. Cele projektu są zgodne z celami Osi Priorytetowej 3 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020, w tym z celem szczegółowym: zwiększone wykorzystanie 

transportu publicznego w miastach i ich obszarach funkcjonalnych.
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10. RPKP.01.06.02-04-0347/16 VETRO LECH KONITZ bydgoski

Wdrożenie innowacyjnych produktów 

ze szkła laminowanego na foli EVA 

oraz PVB w szerokiej gamie 

wzorniczej z efektem 3D na rynek, 

na podstawie własnych prac B+R w 

zakładzie firmy VETRO- Bydgoszcz 

tworząc innowacyjną bazę 

technologiczną

750 300,00 335 500,00

Firma VETRO na rynku lokalnym prowadzi działalność z zakresu obróbki 

szklanych elementów. Głównym celem projektu jest zwiększenie innowacyjnych 

rozwiązań w przedsiębiorstwie. W ramach projektu zostaną wprowadzone do 

oferty innowacyjne produkty: drzwi szklane, balustrady, szyby antywłamaniowe, 

szyby bezpieczne oraz inne elementy ozdobne (np. lustra designerskie), 

w których zostanie połączony druk cyfrowy bądź lakierowanie z głębokim 

piaskowaniem, co pozwala uzyskać efekt 3D. Aby osiągnąć zamierzony cel 

wyznaczono cele szczegółowe:

- wdrożenie innowacyjnej technologii,

- oferowanie produktów innowacyjnych w skali światowej,

- wejście z ofertą na rynki zagraniczne,

- wdrożenie własnych prac B+R do działalności gospodarczej,

- poprawa warunków BHP,

- wzrost przychodów,

- utworzenie nowych miejsc pracy,

- wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu ICT i RIS,

- wzrost konkurencyjność na rynku regionalnym oraz krajowym,

- efektywność ekonomiczna,

- dodatni efekt proekologiczny.

Powyższe cele wpłyną na pobudzenie aktywności gospodarczej w województwie 

oraz są zgodne 

z celem tematycznym: Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach 

sektora MŚP. Wdrożenie wyników prac B+R pozwoli na zwiększenie wachlarza 

oferowanych produktów. 

Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca stanie się samodzielnym wykonawcą 

usług laminowania 

na foli EVA oraz PVB w szerokiej gamie wzorniczej z efektem 3D.

11. RPKP.01.06.02-04-0334/16

VISUS S. C. LEOPOLD 

GIBAS, KRZYSZTOF 

ZBROJEWSKI

                            

Dofinansowanie do zakupu 

innowacyjnego specjalistycznego 

sprzętu okulistycznego

360 000,00 168 912,00

Celem niniejszego projektu jest wdrożenie w spółce VISUS innowacyjnej metody 

leczenia zmętnień ciała szklistego oka. Aby osiągnąć w/w cel, spółka planuje 

zakupić następujący sprzęt medyczny:

1. Laser Nd:YAG Ultra Q ReflexTM – urządzenie przeznaczone do wykonywania 

zabiegu witreolizy laserowej, mazastosowanie także w irydotomii i kapsulotomii.

2. Spektralny Koherentny Tomograf Optyczny SOCT Copernicus REVO – 

urządzenie przeznaczone doprzyżyciowego obrazowania przedniego i tylnego 

odcinka gałki ocznej.

3. Ultrasonograf okulistyczny – podstawowe i niezbędne narzędzie diagnostyczne 

warunkujące prawidłową ocenęprofilu bezpieczeństwa zabiegu witreolizy 

laserowej.

W wyniku zakupu powyższego sprzętu, spółka VISUS wprowadzi do swojej oferty:

-nową usługę medyczną – witreolizę laserową ciała szklistego oka,

-nową usługę medyczną – irydotomię,

-nową usługę medyczną – kapsulotomię.

wach sektora MŚP.
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12. RPKP.01.06.02-04-0010/16
OGROBET Maciej 

Kaźmierczak
mogileński

Innowacyjna zautomatyzowana 

produkcja mieszanek betonowych 

przy zastosowaniu nowoczesnego 

węzła betoniarskiego. 

799 500,00 357 500,00

Celem projektu jest zakup innowacyjnego, mobilnego węzła betoniarskiego do 

wytwarzania mieszanek betonowych o parametrach spełniających najwyższe 

wymagania odpowiednich norm budowlanych. Wytwórnia o relatywnie niskich 

gabarytach, opracowana z uwzględnieniem wymagań wysokich 

międzynarodowych standardów, charakteryzuje się ta łatwym transportem oraz 

wyjątkowo prostym i szybkim procesem montażu na nowym, miejscu użytkowania. 

Wszystkie podstawowe urządzenia technologiczne wytwórni zostały zabudowane 

na przyczepie jedno lub dwuosiowej  - w zależności od liczby zasobników 

kruszywa. To innowacyjne rozwiązanie pozwala na zmontowanie całej maszyny i 

rozpoczęcie produkcji mieszanki betonowej już po upływie od 1-3 godzin od 

przetransportowani na nowe miejsce użytkowania, bez potrzeby wykonywania 

specjalnych fundamentów i konieczności uzyskiwania pozwoleń budowlanych.

Efektem realizacji projektu będzie wzrost zatrudnienia we wspieranym 

przedsiębiorstwie o 1 szt.  

13. RPKP.01.06.02-04-0055/16

"ARTEFAKT" Zakład 

Prefabrykacji - Elżbieta 

Więch-Przerwa

grudziądzki

Wdrożenie wyników badań w 

zakresie instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów 

wielocząsteczkowych 

5 926 140,00 2 647 150,00

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników samodzielnie 

przeprowadzonych przez firmę prac B+R w celu wprowadzenia na rynek 

innowacyjnych produktów jakim będą elementy tworzące instalację do 

termicznego przekształcania odpadów wielocząsteczkowych do 5 ton surowca, 

gdzie produkcja ww. produktu zostanie oparta na planowanej do zakupu licencji 

do patentu (nr 218771) w postaci sposobu i instalacji recyklingu opon, w którym to 

rozwiązaniu poprzez własne prace B+R Artefakt udoskonalił jeden z kluczowych 

elementów ww. instalacji tj. kolumnę rektyfikacyjną. Inwestycja polega na 

adaptacji istniejącej hali produkcyjnej, zakupie urządzeń, jak również licencji do 

patentu nr 218771,celem rozpoczęcia produkcji elementów innowacyjnego. 

produktu końcowego w postaci instalacji do termicznego przekształcania 

odpadów wielocząsteczkowych. 

14. RPKP.01.06.02-04-0087/16

"Totem.com.pl sp. z 

o.o." spółka 

komandytowa

inowrocławski

Ożywiamy książki – uruchomienie 

innowacyjnej technologii produkcji 

oraz unikatowych usług przez firmę 

TOTEM z Inowrocławia

12 400 122,00 4 536 630,00

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności technologicznych do rozpoczęcia 

świadczenia innowacyjnej w skali świata usługi-niskonakładowego, cyfrowego 

druku wydawnictw, wzbogaconego o treści generowanej w technologii 

rzeczywistości rozszerzonej (Augmented Reality). Usługa ta będzie świadczona w 

oparciu o autorski proces technologiczny  Wnioskodawcy – technologię 

„AR+Print”. W efekcie, na rynek trafią wydawnictwa, których treść tradycyjna 

uzupełniona będzie o różnego rodzaju materiały przygotowane w technologii 

rzeczywistości rozszerzonej. W tym celu firma planuje nabyć szereg 

nowoczesnych maszyn 

i urządzeń produkcyjnych, sprzęt wideo oraz specjalistyczne oprogramowanie 

komputerowe. Na tej bazie uruchomiony zostanie nowatorski proces druku, który 

po raz pierwszy 

na świecie, będzie procesem multimedialnym.

Wprowadzenie  usługi na rynek umożliwi produkcje wydawnictwa nowej generacji, 

które zdecydowanie bardzie atrakcyjne od tradycyjnych. Poprzez swoje nowe 

cechy funkcjonalno-użytkowe osiągnięta zostanie synergia pomiędzy tradycyjna 

platforma przekazu informacji, a technologiami elektronicznymi. Efektem realizacji 

projektu będzie wdrożenie wyników prac B+R  1 szt., oraz wzrost zatrudnienia we 

wspieranym przedsiębiorstwie o 5 szt.  
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15. RPKP.01.06.02-04-0092/16

INSTAL-PROJEKT 

Gawłowscy, 

Ścierzyńscy Spółka 

Jawna

włocławski

Wdrożenie innowacyjnej technologii 

opartej na wynikach prac B+R w 

Instal-Projekt Gawłowscy, 

Ścierzyńscy S.J., w celu 

wprowadzenia na rynek nowych 

rodzajów grzejników

2 100 000,00 735 000,00

Celem projektu firmy Instal-Projekt jest wdrożenie na rynek nowych, 

innowacyjnych produktów w postaci nowych rodzajów grzejników. Aby cel został 

osiągnięty zaplanowano następujące działania:

- wdrożenie innowacyjnego rozwiązania polegającego na zastosowaniu pieca o 

napędzie rolkowym w procesie lutowania grzejników;

- wdrożenie wyników prac B+R, przeprowadzonych przez Dział B+R firmy Instal-

Projekt;

- zakup nowego środka trwałego do procesu produkcji grzejników, 

umożliwiającego zastosowanie innowacyjnych rozwiązań: pieca tunelowego z 

transporterem rolkowym. 

Nowy piec będzie kluczowym elementem ulepszonego procesu produkcji 

grzejników w firmie Instal-Projekt. Wszystkie wdrażane, innowacyjne rozwiązania 

są efektem prac Działu B+R firmy Instal-Projekt i przeprowadzonych przez niego 

prac B+R.

16. RPKP.01.06.02-04-0094/16
REDPOL Mirosław 

Redecki
lipnowski

Zakup harwestera i forwardera dla 

innowacyjnej realizacji usług 

pielęgnacji lasu wraz z 

pozyskiwaniem biomasy leśnej na 

cele energetyczne

4 182 000,00 1 734 000,00

Wsparcie obejmuje zakup 2 maszyn: harwestera z głowicą akumulującą i 

forwardera do zrywki pozyskanej biomasy. Pozwalają one na realizację usługi 

pielęgnacji lasu w młodszych fazach rozwojowych w sposób znacząco 

udoskonalony. Udoskonalenie polega na mechanizacji i automatyzacji 

przeprowadzenia zabiegu pielęgnacji.

17. RPKP.01.06.02-04-0130/16
ZPMS WOJCIECH 

KĘDZIORA
inowrocławski

Produkcja mebli sklepowych z 

wykorzystaniem dedykowanych profili 

aluminiowych ALU-KMW

11 132 124,84 4 072 728,60

Celem projektu jest wdrożenie w przedsiębiorstwie wyników prac badawczych 

poprzez rozpoczęcie produkcji znacząco ulepszonych produktów – mebli 

sklepowych wykonanych 

z profili aluminiowych ALU-KMW. Wdrożenie do produkcji udoskonalonych mebli 

sklepowych na bazie zindywidualizowanych profili aluminiowych, wymaga 

zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego, budowy nowego zakładu 

produkcyjnego i wyposażenia go w następujące urządzenia: wycinarka laserowa, 

giętarka, dwutaśmowa szlifierka, dodatkowe zespoły filtracyjne tzw. ekstraktor. 

18. RPKP.01.06.02-04-0137/16
Wydawnictwo KRESKA 

Sławomir Jakubowski
bydgoski

Zakup środków trwałych w celu 

wprowadzenia innowacyjnych 

produktów do oferty Wydawnictwa 

"Kreska" w Bydgoszczy

2 292 530,00 844 200,00

Opis projektu:

Celem projektu jest wprowadzenie na rynek polski i europejski innowacyjnej 

technologii opracowanej w wyniku przeprowadzonych prac B+R i rozpoczęcie na 

jej podstawie produkcji innowacyjnych wyrobów, będą to bloki i zeszyty 

wykorzystujące nowy sposób okładkowania, wpływający korzystnie na ich cechy 

użytkowe. Ponadto zupełnie nowymi wyrobami, które zostaną wdrożone do 

produkcji w wyniku realizacji projektu będą:

1. blok techniczny ELITE z 30 kolorowymi kartami;

2. zeszyt papierów kolorowych A5 32 kartkowy.

Do osiągnięcia tego celu niezbędny jest zakup nowych urządzeń do Wydawnictwa 

KRESKA, systemu komputerowego zarządzania produkcją i przystosowanie hali 

do nowych urządzeń.
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19. RPKP.01.06.02-04-0146/16

PIXEL Spółka z 

ograniczoną 

odpowiedzialnością

bydgoski

Wdrożenie innowacyjnego procesu 

technologicznego oraz uruchomienie 

produkcji nowoczesnych tablic 

informacyjnych, kluczem do wzrostu 

konkurencyjności firmy Pixel Sp. z 

o.o.

7 350 480,00 2 688 750,00

Celem projektu jest uruchomienie najnowocześniejszego w kraju procesu 

wytwórczego elektronicznych tablic informacyjnych. Dzięki temu, Wnioskodawca 

uzyska unikatowe w branży zdolności produkcyjne, które pozwolą na produkcję 

szerokiej gamy wyrobów w ultra nowoczesnych specyfikacjach technicznych. 

Realizacja inwestycji pozwoli wprowadzić do oferty innowacyjne w skali świata 

tablice wykonane w technologii ChLCD, a także w sposób istotny udoskonalić 

wytwarzane już tablice w technologii LED i LCD. Omawiana inwestycja polega na 

zakupie szeregu maszyn produkcyjnych oraz oprogramowania, które razem 

stworzą wspólną bazę technologiczną, dzięki której firma rozpocznie produkcję w 

innowacyjny sposób. Projekt realizowany będzie w Bydgoszczy, a w zakresie 

rzeczowym przewidziano zakup szeregu maszyn i urządzeń produkcyjnych oraz 

specjalistycznego oprogramowania do projektowania oraz do zarządzania 

procesem wytwórczym. 

Efektem realizacji projektu ma być wdrożenie wyników prac B+R (1 szt.) oraz 

wprowadzenie innowacji produktowych (1 szt.), a także wzrost zatrudnienia we 

wspieranym przedsiębiorstwie (wartość docelowa 5 szt.).

20. RPKP.01.06.02-04-0156/16

MAAD 

Przedsiębiorstwo 

Handlowo-Usługowo-

Produkcyjne. Maria 

Wiśniewska

tucholski

Innowacyjna zaginarka z napędem 

elektrycznym jako nowy produkt w 

ofercie firmy MAAD z Tucholi

2 598 690,00 1 078 650,00

W ramach realizowanego projektu firma „MAAD” Przedsiębiorstwo Handlowo-

Usługowo-Produkcyjne. MARIA WIŚNIEWSKA wdroży wyniki własnych prac 

badawczo-rozwojowych w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu – 

zaginarki do blach typu ZGM-2000/2.0. W ramach realizowanego projektu firma 

„MAAD” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowo-Produkcyjne. MARIA 

WIŚNIEWSKA wdroży wyniki własnych prac badawczo-rozwojowych w celu 

wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu – zaginarki do blach typu ZGM-

2000/2.0. Przedsięwzięcie wpisuje się w definicję innowacji na skalę krajową 

poprzez wykorzystanie funkcjonalności niestosowanych i niewytwarzanych 

dotychczas w Polsce. 
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21. RPKP.01.06.02-04-0287/16
ADMARK MICHAŁ 

STĘŻEWSKI
inowrocławski

Wdrożenie innowacyjnej technologii 

fleksodruku przez firmę ADMARK 

Michał Stężewski z Gniewkówca.

3 725 000,00 2 048 750,00

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności Wnioskodawcy poprzez wdrożenie 

innowacyjnego systemu fleksodruku. 

Otrzymanie dotacji na projekt wpłynie na obniżenie kosztów produkcji, 

zwiększenie produktywności oraz dostarczanie nowego typu produktów. 

Nowatorstwo (w tym etykiety zabezpieczające, etykiety ozdobne, etykiety 

specjalistyczne-poliestrowe) wynika z zastosowania nowych cech strukturalnych i 

wizualnych zadrukowywanych powierzchni, którymi dotychczasowe produkty na 

rynku regionalnym 

i krajowym się nie wyróżniały a cechy tych produktów są obecne na rynku 

światowym krócej niż 3 lata. Zastosowanie nowej technologii wytwarzania etykiet i 

folii pozwoli na podwyższenie norm obecnej produkcji i rozszerzy ofertę o wyroby 

o nowej i udoskonalonej postaci, które sprostają wymogom szerokiej rzeszy 

obecnych oraz przyszłych klientów ADMARK.

Wskaźniki produktu:

1. Liczba przedsiębiorstw wspartych  w zakresie ekoinnowacji (szt.) - wartość 1.

2. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI 6) (zł) - wartość 1 676 250,00 zł.

3. Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku (CI 28) - wartość 1.

4. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) (przedsiębiorstwa) – 

wartość 1.

Wskaźniki rezultatu:

1. Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/ procesów (zł) - 

wartość 2 625 705,56 zł.

2. Liczba wprowadzonych innowacji produktowych (szt.) - wartość 1.

3. Liczba wprowadzonych innowacji procesowych (szt.) , wartość 1.

4. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) (EPC), wartość 

22. RPKP.01.06.02-04-0298/16

Ośrodek Szkolenia 

Kierowców 

AUTOSTER Szwed 

Dariusz

toruńskie

Dywersyfikacja działalności OSK 

Auto-Ster dzięki budowie i 

wyposażeniu innowacyjnego 

Ośrodka doskonalenia techniki jazdy

12 000 000,00 5 362 500,00

Głównym celem projektu jest rozszerzenie działalności ośrodka Szkolenia 

Kierowców AutoSter poprzez budowę nowoczesnego, w pełni profesjonalnego 

toru szkoleniowego, służącego do doskonalenia techniki jazdy w różnym zakresie 

i na różnych poziomach. Dzięki temu przedsięwzięciu do oferty firmy zostaną 

wprowadzone nowe usługi w postaci:

• szkolenia na instruktora techniki jazdy,

• szkolenia na instruktora nauki jazdy,

• szkolenie z jazdy defensywnej,

• szkolenie z jazdy ekologicznej,

• szkolenie z ryzyka zawodowego,

• szkolenie dla kierowców prowadzących pojazdy uprzywilejowane,

• szkolenie doskonalące technikę jazdy kat. A, B,C,D, B+E, C+E, D+E,

• kwalifikacje wstępne zawodowe,

• praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym,

• eventy dla firm (pokazy, testy, itp.).

Wskaźnikami produktu:

• Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie ekoinnowacji [szt.] – 1

• Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw 

(dotacje) (CI 6) [zł] – 4 387 500,00

• Liczba przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów 

nowych dla rynku (CI 28) – 1

• Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2) [przedsiębiorstwa] – 1

Wskaźniki rezultatu:

• Przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów [zł] 

(wartość dla roku docelowego 2019) – 2 757 000,00

• Liczba wprowadzonych innowacji procesowych [szt.] – 1

• Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (CI 8) [EPC] (wartość 
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23. RPKP.01.06.02-04-0385/16

KLINIKA 

STOMATOLOGII I 

MEDYCYNY 

ESTETYCZNEJ SP. Z 

O.O.

toruński
Interdyscyplinarne centrum 

telemedyczne
4 009 800,00 2 200 654,50

Celem projektu jest udostępnienie mieszkańcom województwa, a także pacjentom 

z innych rejonów, innowacyjnej usługi w zakresie szybkiego, bezpiecznego, 

kompleksowego leczenia stomatologicznego, opartego na innowacyjnej 

technologii i zachowującego najwyższe standardy estetyczne. Beneficjent poprzez 

realizację projektu podniesie jakość i bezpieczeństwo wykonywanych procedur 

oraz poszerzy zakres świadczonych usług, a w obrębie wykonywanych już 

procedur zaoferuje najnowocześniejsze metody leczenia. W ramach projektu 

przeprowadzona zostanie integracja gabinetów z pracownią radiologiczną oraz 

wewnętrznym cyfrowym laboratorium w informatyzowaną sieć, co umożliwi 

skrócenie procesu leczenia z kilkunastu dni do kilku godzin. Nowatorstwo 

proponowanej idei polega na oparciu funkcjonowania planowanej kliniki na 

zasadach tzw. telemedycyny, czyli najnowszej dziedziny wiedzy, łączącej 

elementy informatyki, telekomunikacji i medycyny. Dzięki temu możliwa będzie 

diagnostyka pozwalająca na precyzyjne planowanie kompleksowego leczenia. 

Rezultatem realizacji projektu będzie wzrost zatrudnienia o 4 osoby.

24. RPKP.01.06.02-04-0280/16
ŁUKASZ OTREMBA 

SWIMER
toruński

Wprowadzenie na rynek 

innowacyjnego zbiornika 

magazynowego o pojemności 20 000 

litrów do substancji płynnych poprzez 

zakup maszyn i urządzeń 

umiejscowionych w Toruniu

2 638 414,70 1 179 778,92

Przedmiotem projektu jest zakup maszyn i urządzeń, które są niezbędne do 

wdrożenia w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy wyników prac badawczo-

rozwojowych, pozwalających na wprowadzenie na rynek innowacyjnego produktu 

– zbiornika magazynowego do substancji płynnych o pojemności 20 000 litrów 

wykonanego z polietylenu. W ramach realizacji przedsięwzięcia Wnioskodawca 

planuje dokonać zakupu następujących maszyn i urządzeń:

- wilgotnościomierz, gęstościomierz oraz plastometr z wagą laboratoryjną, 

niezbędne w celu zbadania właściwości surowca pod kątem spełniania norm do 

produkcji zbiornika o poj. 20 000 litrów,

- urządzenie rotacyjne, które umożliwi wytworzenie zbiornika o pożądanej poj. 20 

000 litrów,

- grubościomierz ultradźwiękowy oraz spektrofotometr, pozwalające na 

przeprowadzenie kontroli jakości wytworzonego zbiornika,

- młyn do mielenia tworzyw sztucznych, służący do recyklingu odpadów 

poprodukcyjnych w celu powtórnego użycia surowca do produkcji,

- drukarka 3D, niezbędna do wykonywania makiet prezentujących wprowadzony 

na rynek innowacyjny produkt w pomniejszonej wersji podczas oferowania 

produktu potencjalnemu klientowi, ze względu na duże gabaryty zbiornika oraz

- pulweryzator konieczny do wytworzenia surowca-proszku polietylenowego do 

produkcji. 
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25. RPKP.11.01.00-04-0018/17

Lokalna Grupa 

Działania Dorzecza 

Zgłowiączki

Włocławski

"Projekty grantowe Stowarzyszenia 

Lokalna Grupa Działania Dorzecza 

Zgłowiączki w ramach osi 11"

4 639 438,87 3 943 523,00

Projekt dotyczy zakładania, prowadzenia: świetlic środowiskowych; klubów 

młodzieżowych; klubów pracy; innych z obszaru aktywnej integracji o charakterze 

środowiskowym; Termin realizacji projektu przewidziany jest od 01.01.2018 do 

30.06.2023 roku. Grupę docelową stanowią osoby zagrożone ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym- 610 osób (458 kobiet i 152 mężczyzn), a także 

otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru 

objętego LSR- 147 osób (111 kobiet i 36 mężczyzn). 

26. RPKP.10.01.02-04-0003/17 Powiat Toruński Toruński EU-geniusz w naukowym labiryncie 3 203 356,05 3 043 188,24

Celem projektu „EU-geniusz w naukowym labiryncie” realizowanego przez Powiat 

Toruński w partnerstwie z Gminą: Chełmża, Czernikowo, Lubicz, Łubianka, 

Łysomice, Miasto Chełmża, Obrowo, Zławieś Wielka i Kowalewo Pomorskie jest 

podniesienie kompetencji kluczowych 2000 uczniów z 40 szkół prowadzących 

kształcenie ogólne i zawodowe z terenu powiatu toruńskiego i gminy Kowalewo 

Pomorskie oraz wzmocnienie jakości tych szkół poprzez realizację zajęć 

rozwijających kompetencje kluczowe, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, 

zwiększenie dostępu do usług doradztwa edukacyjno-zawodowego, staże 

zawodowe, nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki 

metodą projektu, podnoszenie kwalifikacji i kompetencji nauczycieli, w terminie do 

30.09.2020 r. Wsparciem w projekcie objętych zostanie 2500 uczniów, 98 

nauczycieli oraz 40 szkół, dla których organami prowadzącymi są Lider i 

Partnerzy. 
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27. RPKP.11.01.00-04-0010/17

Lokalna Grupa 

Działania "Podgrodzie 

Toruńskie"

Toruński

Wdrażanie Strategii Rozwoju 

Lokalnego Kierowanego przez 

Społeczność Lokalnej Grupy 

Działania "Podgrodzie Toruńskie"

1 068 365,85 908 110,96

W ramach projektu zaplanowano wsparcie 137 mieszkańców gmin Lubicz, 

Obrowo i Wielka Nieszawka, w zakresie włączenia społecznego, w tym 127 osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i 10 osób z otoczenia osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Głównym problemem 

grupy docelowej jest wykluczenie społeczne. Z przeprowadzonej diagnozy 

obszaru LSR, wynika, iż problemy z jakimi borykają się osoby zagrożone 

ubóstwem i wykluczeniem społecznym na tym właśnie obszarze, to m.in. ciężkie 

choroby i niepełnosprawność, potrzeba ochrony macierzyństwa i wielodzietność, 

niezaradność w problemach opiekuńczo – wychowawczych, bezrobocie oraz 

starzenie się.

28. RPKP.10.01.02-04-0006/17 Gmina Miasta Toruń Toruński „Nauka - to takie proste!" 6 170 287,05 5 861 763,45

Celem głównym projektu „Nauka to takie proste” jest podniesienie poziomu 

kompetencji kluczowych z przedmiotów mat.-przyrodniczych przez uczniów szk. 

podstawowych, liceów i techników z Miasta Torunia, których wyniki z egzaminów 

zewnętrznych w 2015r. były poniżej średniej w WKP. W wyniku realizacji projektu 

szkoły zostaną doposażone w pomoce dydaktyczne  z przedmiotów 

matematyczno-przyrodniczych oraz do potrzeb prowadzenia zajęć metodą 

eksperymentu, nauczyciele podwyższą swoje kompetencje, uczniowie nabędą 

kompetencje w trakcie zajęć dodatkowych z prowadzenia eksperymentów i pracy 

zespołowej. Grupy docelowe projektu stanowić będą uczniowie i nauczyciele w/w 

szkół.  Projekt zostanie zrealizowany w okresie od 01.2018 do 06.2019. 

Planowany budżet projektu wynosi 6.170.287,05 zł

29 RPKP.10.04.01-04-0004/17

Toruńska Agencja 

Rozwoju Regionalnego 

S.A.

Toruński

CERTYFIKOWANE SZKOLENIA 

KOMPUTEROWE dla osób 

dorosłych z województwa kujawsko-

pomorskiego

28 235 405,00 25 411 864,50

Celem projektu jest nabycie, podniesienie lub uzupełnienie kompetencji i 

kwalifikacji z zakresu ICT, przez 3 310 osób dorosłych z obszaru województwa 

kujawsko-pomorskiego. Projekt skierowany jest do osób z grup 

defaworyzowanych na rynku pracy czyli wykazujących największą lukę 

kompetencyjną w zakresie TIK i posiadających największe potrzeby w dostępie do 

edukacji: osób o niskich kwalifikacjach, osób z niepełnosprawnościami, osób 

powyżej 50 roku życia (z wyłączeniem osób prowadzących działalność 

gospodarczą). W efekcie działań projektowych wsparciem zostanie objętych 3 

310 osób dorosłych w wieku 25-67 lat, które z własnej inicjatywy zdecydują się 

nabyć, podnieść lub uzupełniać posiadane kompetencje lub kwalifikacje, w tym 1 

986 osób o niskich kwalifikacjach oraz 1294 osób w wieku 50 lat i więcej. 

Specyfika i ogromna różnorodność szkoleń w obszarze kompetencji cyfrowych 

sprawia, iż na początku udziału w projekcie potencjalni uczestnicy zostaną 

poddani diagnozie potrzeb rozwojowych w celu zakwalifikowania ich do 

określonego zakresu wsparcia (określenia zapotrzebowania na dane 

kompetencje/kwalifikacje). W ramach projektu realizowane będą zarówno 

szkolenia i kursy mające na celu nabycie nowych kwalifikacji jak również 

uzupełniające i podnoszące kompetencje cyfrowe.  Projekt realizowany będzie w 

okresie od 01.01.2018 do 31.12.2020.
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KDEM SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚ

CIĄ

bydgoski

Dywersyfikacja działalności 

przedsiębiorstwa KDeM Sp. z o.o. 

poprzez wprowadzenie na rynek 

nowego typu kanistra plastikowego 

wzmacnianego strukturą w kształcie 

plastra miodu oraz uruchomienie 

produkcji na automatycznej, 

energooszczędnej maszynie

1 181 415,00 480 000,00

Projekt zakłada zakup niezbędnych urządzeń oraz uchomienie produkcji 

innowacyjnego produktu - nowego typu kanistra plastikowego wzmacnianego 

strukturą w kształcie plastra. W ramach projektu zostanie zrealizowany:

- zakup 2 form do produkcji nowego typu kanistra,

- zakup nowoczesnej, energo-efektywnej maszyny do produkcji kanistra - 

wytłaczarka z rozdmuchem tworzywa sztucznego,

- zakup automatycznego systemu ważenia i mieszania granulatu tworzywa,

- zakup automatycznego systemu odbierania, gratowania, testu szczelności i wagi 

kanistra.

Efektem końcowym projektu będzie wprowadzenie na rynek innowacyjnego 

produktu - kanistra, który będzie lżejszy, a przy tym bardziej wytrzymały niż 

aktualnie dostępne. Zmniejszenie ilości tworzywa oraz energii zużywanej w 

procesie produkcji wpłynie w pozytywny sposób na środowisko naturalne, ułatwi 

również recykling zużytych opakowań. Produkt uzyska atrakcyjny, nowoczesny 

wygląd inspirowany strukturą występującą w przyrodzie. Dzięki wprowadzeniu 

automatycznego, zrobotyzowanego procesu produkcyjnego, pracownicy firmy 

zostaną odciążeni od trudnej, monotonnej pracy jaką jest gratowanie – usuwanie 

nadmiaru tworzywa z wyrobu, a skupią się na lżejszych pracach takich jak 

kontrola jakości i pakowanie produktów - co przyczyni się również do 

wyrównywania szans osób z niepełnosprawnościami. Rezultatem realizacji 

projektu będzie wzrost zatrudnienia o 2 osoby.

132 129 606,57 80 137 091,61Razem:


