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GMINA ŻNIN

Termomodernizacja budynku B Publicznego
Przedszkola Miejskiego nr 2, przy ul. Jasnej 5 na działce żniński
1475/6.

Przedmiotowy projekt dotyczy termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie. Siedzibą Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie jest budynek A mieszczący się przy ul. Klemensa Janickiego
10 i budynek B mieszczący się przy ul. Jasnej 5 w Żninie. Przedmiotowa inwestycja dotyczy budynku B. Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej –
Przedszkola Miejskiego Nr 2 w Żninie. W ramach przedmiotowego projektu Wnioskodawca przewidział zadania w postaci: • Przygotowanie dokumentacji technicznej, • Roboty budowlano-montażowe, •
Nadzór inwestorski, • Informacja i promocja projektu. W związku z istniejącym stanem technicznym budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Żninie oraz na podstawie przeprowadzonego audytu
energetycznego obiektu Wnioskodawca planuje realizację przedmiotowego projektu w zakresie rzeczowym obejmującym następujące działania termomodernizacyjne: •wykonanie docieplenia: elewacji
wraz z wykonaniem tynku, ścian fundamentowych, dachu oraz stropu nad wejściem, •wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej: okiennej w piwnicy, na parterze i piętrze, drzwiowej zewnętrznej na
nową spełniającą wartości przenikalności przegród oraz prace odtworzeniowe pomieszczeń po wymianie stolarki. •wymianę instalacji elektrycznej i sanitarnej na parterze i piwnicy (wymianę instalacji
oświetlenia wbudowanego na nowe energooszczędne LED wraz z wymianą instalacji elektrycznej niespełniającej wymagań technicznych oraz zapewnienie optymalnego sterowania oświetleniem),
•wymianę grzejników i instalacji c.o. (piwnica, parter) oraz modernizację instalacji c.o i c.w.u., •wyburzenie istniejącego komina zewnętrznego oraz montaż komina stalowego do pieca gazowego.

GMINA SKRWILNO

Zwiększenie efektywności energetycznej budynku
Gminnego Przedszkola w Skrwilnie

Głównym celem realizacji projektu jest ograniczenie strat ciepła i ekonomiczne wykorzystanie energii ciepln ej poprzez termomodernizację budynku Gminnego Przedszkola w Skrwilnie. Prace budowlane w
ramach ter momodernizacji budynku należącego do Gminy Skrwilno, obejmować będą m.in.: modernizację instalacji c.o ., montaż OZE (pompy ciepła) do wytwarzania c.w.u., ocieplenie ścian
zewnętrznych, wymianę drzwi zewnętr znych, wymianę świetlików z luksferów, ocieplenie stropodachów, wymianę instalacji elektrycznej oświetlenia ogólnego. Harmonogram realizacji projektu
przedstawia się następująco: 1. Prace przygotowawcze: II 2016- V 2017 2. Prace budowlane: VI 2017-VI 2018 3. Nadzór inwestorski: VI 2017-VI 2018 4. Promocja projektu: VI 2017-VI 2018. Adresatami
projektu są dzieci uczęszczające do przedszkola oraz jego pracownicy. Cała inwe stycja będzie realizowana od lutego 2016 do czerwca 2018.

Wartość ogółem

Dofinansowanie

1 107 428,13

941 313,91

725 639,50

399 257,43

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie
miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr
Bydgoszcz
58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr
36

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Bydgoszczy. Projektem objęte są następujące budynki służące realizacji celów
edukacyjnych: Przedszkole nr 48, Przedszkole nr 58, Gimnazjum nr 9, Zespół Szkół nr 9, Zespół Szkół nr 36. Wnioskodawcą i beneficjentem projektu jest Miasto Bydgoszcz. W zakres projektu wchodzą
następujące działania: Roboty budowlane; Nadzór inwestorski; Promocja projektu. Zaplanowano następujące prace termomodernizacyjne: 1) Przedszkole nr 48 - ocieplenie ścian zewnętrznych,
stropodachu, stropu nad piwnicą; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja instalacji c.w.u. i c.o.; modernizacja oświetlenia wewnętrznego. 2) Przedszkole nr 58 - ocieplenie ścian zewnętrznych,
podłogi na gruncie, stropodachu wentylowanego, ściany fundamentowej; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej i podwyższenie sprawności wentylacji; modernizacja instalacji c.w.u. i systemu grzewczego z
zastosowaniem OZE; modernizacja oświetlenia wewnętrznego z wymianą instalacji elektrycznej. 3) Gimnazjum nr 9 - ocieplenie ścian, podłóg, przegród na gruncie, stropu wewnętrznego, ścian
zewnętrznych, dachu, stropu nad przejazdem; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja instalacji c.w.u., i instalacji grzewczej, modernizacja oświetlenia. 4) Zespół Szkół nr 9 - ocieplenie dachu,
ścian zewnętrznych, ścian na gruncie; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja instalacji c.w.u. i instalacji grzewczej; modernizacja oświetlenia z zastosowaniem OZE. Zespół Szkół nr 36 ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachów, stropu nad piwnicą; wymiana okien, luxferów i drzwi; wymiana instalacji c.w.u. i cyrkulacji oraz instalacji grzewczej; wymiana oświetlenia. Wszystkie prace
termomodernizacyjne wynikają ze sporządzonych audytów energetycznych i audytów oświetlenia.

8 522 492,15

6 251 924,50

MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie
miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 20, Przedszkole nr
Bydgoszcz
43, Zespół Szkół nr 4, Szkoła Podstawowa nr 19, Zespół
Szkół nr 34

Przedmiotem projektu jest głęboka, kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Bydgoszczy. Projektem objęte są budynki służące realizacji celów edukacyjnych: Przedszkole nr
20, Przedszkole nr 43, Zespół Szkół nr 4, Zespół Szkół nr 17, Zespół Szkół nr 34. W zakres projektu wchodzą następujące działania: Roboty budowlane; Nadzór inwestorski; Zarządzanie projektem; Promocja
projektu. Zaplanowano następujące prace termomodernizacyjne: 1) Przedszkole nr 20 - ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, ścian na gruncie; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacja
instalacji c.w.u. i c.o., modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej. 2) Przedszkole nr 43 - ocieplenie ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych piwnic, stropodachu; wymiana stolarki
drzwiowej i okiennej; modernizacja instalacji c.w.u., c.o., wentylacji; modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej. 3) Zespół Szkół nr 4 - ocieplenie ścian zewnętrznych osłonowych,
piwnic, szczytowych; ocieplenie stropodachu wentylowanego; wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; modernizacja wentylacji, instalacji c.w.u. i c.o. z zastosowaniem pompy ciepła typu powietrze-woda;
modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej. 4) Zespół Szkół nr 17 - ocieplenie ścian zewnętrznych, w tym ścian piwnic; ocieplenie stropodachu; wymiana stolarki drzwiowej i
okiennej; modernizacja instalacji c.w.u. i c.o. z zastosowaniem pompy ciepła powietrze-woda; modernizacja oświetlenia z zastosowaniem instalacji fotowoltaicznej. 5) Zespół Szkół nr 34 - ocieplenie ścian
zewnętrznych, stropodachu, ścian fundamentów i piwnic; wymiana stolarki okiennej i drzwiowej; modernizacja systemu wentylacji; modernizacja instalacji c.w.u. z zastosowaniem kolektora słonecznego i
pompy ciepła powietrze-woda i instalacji c.o.; modernizacja oświetlenia. Wszystkie prace termomodernizacyjne wynikają ze sporządzonych audytów energetycznych i oświetlenia.

20 457 650,68

12 872 310,38

MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie
miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr 11, Przedszkole nr Bydgoszcz
18, Szkoła Podstawowa nr 38.

Przedmiotem projektu są prace termomodernizacyjne, którym poddane zostaną 3 budynki użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie Miasta Bydgoszczy:- Budynek Przedszkola nr 11, ul.
Chołoniewskiego 9, 85-127 Bydgoszcz- Budynek Przedszkola nr 18, ul. Betoniarzy 2, 85-800 Bydgoszcz- Budynek Szkoły Podstawowej nr 38, ul. Węgierska 11, 85-858 BydgoszczBeneficjentem projektu jest
Miasto Bydgoszcz. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników obiektu - przede wszystkim wychowanków i pracowników
przedszkoli, a także uczniów, nauczycieli oraz pracowników szkoły, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Wniosku. Głównym problemem zidentyfikowanym w budynkach
jest przede wszystkim niska efektywność energetyczna, co powoduje wysokie koszty eksploatacyjne oraz znaczną emisję substancji szkodliwych dla środowiska. Głównym celem realizacji projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków objętych projektem.Realizacja projektu przypada na okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 października 2018 r.

6 051 137,56

3 914 713,55

W ramach proj. przewiduje się wyk. nast. działań termo. na obiekcie Zesp. Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Gimn. nr 3 w NnN:1. Ociep. ścian zewn. metodą BSO (metoda lekko mokra w oparciu o styropian) Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 32. Dociep. ścian piwnic styrop. twardym - Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 33. Dociep. stropodach. w techn. wdmuch. wełny granul. - Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 34.
Wymiana stolarki okiennej na okna profilach PCV z wielokomorowymi zestawami szyb - Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 35. Wymiana stolarki drzwiowej zewn. - Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 36.
Przebudowa syst. grzewczego (wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą emitera ciepła – nowa kotłownia obiektowa) - Zesp.Szkol-Przed nr 3 i Gim. nr 37. Modern. inst. c.w.u. - Zesp. Szkol-Przed nr 3 i Gim.
nr 38. Uspraw. syst. went. - montaż nawietrzaków w stolarce okiennej.Ponadto: naprawa dachu, inst. elektr. zw. z ukł. zasil. urządzenia węzła ciepl., inst. sterow. i sygnal., inst. przeciwporaż. i przepięci..
Część stropodachów niewentyl. nad salą gim. z zapl., funkcjon. połącz. ze szkołą pod., będzie ocieplona styropianem laminowanym (styropapą)Real. proj. przyczyni się również do zmniej. zaniecz. pow.
poprzez ogran. emisji szkodl. gazów i pyłów do atmos. oraz zwięk. efekt. energet. Przeds. wpłynie pozyt. na war. prowadz. zajęć szkol., a także na war. pracy dla nauczycieli. Oprócz bezpośr. efektów, do
jakich można zal. elim. zjaw. znacz. obniżania się temp. wewn. budynku na skutek niskich temp. pow. oraz zmniej. ubytków ciepła, real. proj. przyniesie korzyści w postaci zmn. zapotrzeb. na sur. energet.,
a co za tym idzie obniżenie kosztów utrzym. placówki. Dzięki modern. inst. c.o. w tym m. in. mont. nowych grzejników wraz z zaw. termostat. pojawi się możliwość reg. temp. w poszczeg. salach szkół, co
wpłynie na lepsze zarzą. ener. cieplną i poprawi ich polit. ekonom. Ponadto poprawi się stan środ. natural. poprzez red. emisji CO2a oraz ogran. emisji in. szkodl. gazów i pyłów do atmos.

3 829 100,53

2 186 841,27

40 693 448,55

26 566 361,04

MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno –
GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ
Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad
Notecią

rypiński

nakielski

Inwestycje w infrastrukturę
edukacyjną

GMINA CEKCYN

GMINA LUBANIE

GMINA DRAGACZ

GMINA BRODNICA

GMINA GĄSAWA

GMINA PAKOŚĆ

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą „Budowa przedszkola gminnego wraz z wyposażeniem w Cekcynie”.Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę
przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1.Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej.Projekt budowy przedszkola w Cekcynie zakłada
powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą,nowym ogrodzeniem oraz wyposażeniem.Nowy budynek przedszkola będzie
spełniał standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Zakres projektu przedstawia się następująco: 1.Prace przygotowawcze. 2.Roboty budowlane: -Roboty pomiarowe, wykopy, przygotowanie gruntu;
-Roboty budowlane w zakresie: fundamentów, lania posadzek, ścian, zbrojenia elementów budynku, ocieplenia styropianem, elewacji, ścianek działowych, stropów, schodów; -Budowa więźby dachowej; Roboty wykończeniowe budynku: tynki na ścianach i słupach, licowanie, malowanie ścian, gładzie gipsowe, posadzki ; -Stolarka budowlana: montaż okien, drzwi oraz balustrad schodowych; Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie z kostki betonowej, ogrodzenie, wykonanie trawników; -Roboty instalacyjne elektryczne; -Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne,CO,gaz; -Roboty
sanitarne–wentylacja; -Budowa placu zabaw. 3.Nadzór inwestorski. 4.Promocja projektu. 5.Audyt projektu. 6.Specjalistyczne wyposażenie pracowni przedmiotowych. 7.Wynagrodzenie–zarządzanie. W
ramach projektu powstanie obiekt przewidziany dla 175 dzieci, obejmujący 7 oddziałów przedszkolnych,po 25 dzieci w każdym.Inwestycja pozwoli na utworzenie 52 nowych miejsc wychowania
przedszkolnego,a tym samym zapewnić lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy.Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów
edukacji przedszkolnej i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury przedszkolnej.

3 454 285,00

985 081,67

Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez
budowę przedszkola samorządowego na terenie gminy włocławski
Lubanie

Gmina Lubanie jest jedną z gmin o najniższym wskaźniku upowszechniania edukacji przedszkolnej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, odsetek dzieci w wieku 3-5 lat na terenie gminy Lubanie objętych
wych. przedszkolnym wynosi 50,8%. Liczba miejsc przedszkolnych na 31.12.2014 i 31.12.2016: 75. Kwestię problemową stanowi nie tylko mała dostępność miejsc wychowania przedszkolnego, ale również
niska jakość infrastruktury. Przedszkole samorządowe mieści się w obiekcie nie spełniającym podstawowych wymogów dla tego typu obiektu, powodując zagrożenie dla bezpieczeństwa i znacznie obniżając
jakość świadczonych usług. Podstawowym celem projektu jest zaoferowanie na terenie gminy Lubanie odpowiedniej liczby miejsc wychowania przedszkolnego o jakości spełniającej stosowne wymogi i
standardy, tj. stworzenie nowych 50 miejsc i odtworzenie 75 miejsc wychowania przedszkolnego w ramach infrastruktury o wysokiej jakości technicznej, w tym zapewniającej dostęp dla osób
niepełnosprawnych(ON), w terminie do 30.06.2018. Realizacja celu wymaga zapewnienia infrastruktury spełniającej wymogi techniczne, jak również nie stanowiącej bariery dla ON, o powierzchni
dostosowanej do wielkości zidentyfikowanego popytu na wychowanie przedszkolne i jakości nie stanowiącej elementu zniechęcającego do korzystania z usług. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje
przygotowanie kompletnego obiektu przedszkola samorządowego, oferującego 125 miejsc o wysokim standardzie, zgodnie z założeniami określonymi w celu, tj.: wykonanie nowego obiektu przedszkola z
infrastrukturą, infrastrukturę towarzyszącą podstawową, infrastrukturę towarzyszącą dodatkową, wyposażenie podstawowe oraz wyposażenie niezbędne z punktu widzenia charakteru obiektu. Zgodnie z
analizą posiadanych zasobów zaplanowano częściowo ujęcie w/w zakresu rzeczowego w ramach projektu oraz częściowo pozostawienie tego zakresu poza projektem, z planem wykorzystania posiadanych
już zasobów. Szacowana wartość ogółem zakresu rzeczowego to 3496777,46zł.

3 611 470,97

1 799 956,71

Budowa jednego przedszkola w Grupie

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą „Budowa jednego przedszkola w Grupie” Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1.
Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Projekt budowy przedszkola w Dragaczu zakłada powstanie nowej placówki
wychowania przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą, nowym ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Nowy budynek przedszkola będzie spełniał standardy obowiązujące
w tego typu placówkach. Zakres projektu przedstawia się następująco: 1.Prace przygotowawcze.2.Roboty budowlane:3.Roboty pomiarowe, wykopy, przygotowanie gruntu;4.Roboty budowlane w zakresie:
fundamentów, lania posadzek, ścian, zbrojenia elementów budynku, ocieplenia styropianem, elewacji, ścianek działowych, stropów, 5.Roboty wykończeniowe budynku: tynki na ścianach i słupach,
licowanie, malowanie ścian, gładzie gipsowe, posadzki ;6.Stolarka budowlana: montaż okien, drzwi; 7.Zagospodarowanie terenu: nawierzchnie z kostki betonowej, wykonanie trawników;8.Roboty
instalacyjne elektryczne;9.Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, CO; 10.Roboty sanitarne – wentylacja; 11.Nadzór inwestorski; 12.Promocja projektu;13.Specjalistyczne wyposażenie pracowni
przedmiotowych. W ramach projektu powstanie obiekt przewidziany dla 75 dzieci, obejmujący 3 oddziały przedszkolne,po 25 dzieci w każdym. Inwestycja pozwoli na utworzenie 75 nowych miejsc
wychowania przedszkolnego, a tym samym zapewnić lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy. Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych
problemów edukacji przedszkolnej i zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury przedszkolnej.

2 499 800,22

1 331 893,55

„Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez ich
rozbudowę oraz adaptację istniejących pomieszczeń
brodnicki
wraz z budową placów zabaw.”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez ich rozbudowę oraz adaptację istniejących pomieszczeń wraz z budową placów zabaw.”. Projekt
zostanie zrealizowany w ramach działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług
edukacji przedszkolnej. Projekt rozbudowy i adaptacji istniejących pomieszczeń na potrzeby przedszkoli zakłada powstanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i
infrastrukturą towarzyszącą, nowym ogrodzeniem oraz wyposażeniem. Nowo powstałe pomieszczenia przedszkolne będą spełniał standardy obowiązujące w tego typu placówkach. Zakres projektu
przedstawia się następująco: 1. Zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły w Cielętach poprzez adaptację istniejących pomieszczeń wraz z rozbudową na potrzeby przedszkola 2. Zmiana sposobu
użytkowania części pomieszczeń szkoły podstawowej w Gortatowie na przedszkole 3. Zmiana sposobu użytkowania części budynku wiejskiego domu kultury w Karbowie poprzez adaptację istniejących
pomieszczeń wraz z rozbudową na potrzeby przedszkola W ramach projektu powstaną trzy przedszkola przewidziane łącznie dla 75 dzieci. W każdym obiekcie powstanie 25 nowych miejsc, a tym samym
zapewnić lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy. Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów edukacji przedszkolnej i
zaspokojenia potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury przedszkolnej.

795 828,91

456 476,45

Rozbudowa istniejącego budynku Przedszkola
Samorządowego w Gąsawie, na terenie działki nr 155/4 żniński
w obrębie ewidencyjnym Gąsawa

Projekt zostanie zrealizowany na terenie miejscowości Gąsawa na terenie działki nr ewid. 155/4 obręb i gmin a Gąsawa. Teren działki znajduje się w granicach strefy „B” i „W” ochrony konserwatorskiej i
archeologicznej wyznaczonej dla zespołu zabytkowej zabudowy wiejskiej. Budynek przedszkola (dawniej szkoły ewangelickiej) ujęty jest w ewidencji zabytków woj. kujawsko -pomorskiego. Przedszkole
Samorządowe w Gąsawie oferuje 9 5 miejsc. Obecna powierzchnia jest już w całości wykorzystywana na potrzeby opieki nad dziećmi. Dla zwięks zenia liczby miejsc w przedszkolu konieczna jest rozbudowa
budynku i zwiększenie powierzchni przeznaczon ej pod dydaktykę oraz pomieszczeń pomocniczych. Dodatkowo istniejące pomieszczenia nie są w pełni dost osowane do potrzeb dzieci z
niepełnosprawnościami, a jedna z sal dydaktycznych zlokalizowana jest na pięt rze budynku (w przypadku konieczności ewakuacji dzieci i opiekunowie mają do pokonania długą drogę ewak uacyjną
prowadzącą po schodach). Głównym celem przedmiotowego projektu jest poprawa dostępu do usłu g edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego. Cel ten, w ramach przedmiotowego projektu,
zosta nie osiągnięty poprzez modernizację budynku przedszkola wraz z rozbudową o nowe pomieszczenia na cele edukacyjne. Dodatkowo w ramach projektu zostaną zakupione elementy wyposażenia co
pozwoli na podnie sienie jakości świadczonych usług. Cel główny (szczegółowy) powiązany jest z celami pośrednimi wynikający mi m.in. z analizy potrzeb środowiska społeczno-gospodarczego. Celami
pośrednimi, które również uzasadn iają potrzebę realizacji projektu są m.in.: • podniesienie bezpieczeństwa wszystkich użytkowników przedszk ola (dzieci i pracowników), • polepszenie sytuacji higienicznosanitarnej obiektu, •

724 876,93

425 000,00

Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez
budowę przedszkola miejskiego w Pakości

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod nazwą „Tworzenie nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w Pakości”. Projekt zostanie zrealizowany w ramach działania 6.3
Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej. Projekt budowy
przedszkola w Pakości zakłada powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem. Nowy budynek przedszkola będzie spełniał standardy obowiązujące w tego typu placówkach.
Zakres projektu przedstawia się następująco: 1. Roboty budowlane. 2. Zakup wyposażenia. 3. Nadzór inwestorski. 4. Promocję projektu. Dzięki realizacji projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 101
nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a z rezultatów projektu będzie mogło korzystać 210 osób. Inwestycja pozwoli na utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, a tym samym zapewni
lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy. Projekt przyczyni się do rozwiązania zdiagnozowanych problemów edukacji przedszkolnej i zaspokojenia
potrzeb społeczeństwa w zakresie infrastruktury przedszkolnej. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie, jak również nie powoływano Jednostki Realizującej Projekt. Projekt należy do projektów
zintegrowanych z projektem realizowanym w ramach EFS.

3 400 000,00

1 994 678,00

Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w Cekcynie

tucholski

świecki

inowrocławski

Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w
chełmiński
Gminie Stolno.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Stolno (gmina wiejska) poprzez utworzenie 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3,4,5 lat; 2.
polepszenie dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Stolno (gmina wiejska) poprzez rozbudowę Zespołu Szkół Nr 2 w Robakowie (wraz z pełnym
zapleczem socjalnym) i adaptację pomieszczeń w Zespole Szkół nr 1 w Stolnie (w tym wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanie pomieszczeń WC do potrzeb przedszkolnych, w
tym osób z niepełnosprawnościami) co da 40 nowych miejsc wychowania przedszkolnego (15 w Stolnie, 25 w Robakowie). Zakres prac: ZS Nr 2 w Robakowie: roboty remontowo-budowlane, zewnętrzna
instalacja wodociągowa, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej, instalacje wodociągowe, instalacje kanalizacji sanitarnej, instalacja grzewcza, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacje elektryczne;
ZS Nr 1 w Stolnie: podjazd dla osób niepełnospraw., dostosowanie WC do potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (w tym osób z niepełnosprawnościami). Główne produkty i rezultaty projektu: Liczba miejsc
w infrastrukturze przedszkolnej:wartość bazowa:0, wartość docelowa: 40 szt. , Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej wartość bazowa:0szt. wartość docelowa: 2szt. , Liczba osób
korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej: wartość bazowa: 94 osób, wartość docelowa:134 osoby. Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym oraz pracownicy OWP.
Ogólny koszt projektu to 810 000,00 zł, a kwota dof. z funduszu EFRR wynosi 688 500,00 zł (85%). Wszystkie koszty są kosztami kwalifikowalnymi. Realizacja projektu jest uzasadniona ekonomicznie i
stanowi odpowiedź na prognozowany wzrost zapotrzebowania na miejsca opieki przedszkolnej w Gminie Stolno.

1 217 762,51

688 500,00

GMINA LUBIEWO

Rozbudowa i przebudowa Zespołu Szkół im. Wojska
Polskiego w Lubiewie na potrzeby wygenerowania
dodatkowych miejsc przedszkolnych

Przedmiotem projektu jest w rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie na potrzeby utworzenia 3 nowych oddziałów przedszkolnych oraz dostosowanie istniejących
pomieszczeń do nowego układu komunikacyjnego, a także wyposażenie nowo powstałych oddziałów. Beneficjentem projektu jest Gmina Lubiewo. Projekt będzie realizowany w miejscowości Lubiewo na
działkach nr 488/3, 488/4, 488/8. Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni
najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Lubiewo. Głównym problemem jest słaby dostęp do usług
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy, w której stopień upowszechnienia edukacji przedszkolnej wynosi 59,8% (w 2014 r.) i tym samym był niższy niż w województwie kujawsko-pomorskim. W
Gminie Lubiewo nie ma możliwości zwiększenia liczby miejsc w ośrodkach wychowania przedszkolnego bez przeprowadzenia rozbudowy istniejącej infrastruktury. Realizacja projektu zapewni lepszy
dostęp do wychowania przedszkolnego poprzez rozwój istniejącej infrastruktury przedszkolnej. Dzięki temu zwiększy się liczba dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym, co pośrednio przełoży się
również na zwiększenie aktywności zawodowej (zwłaszcza kobiet powracających na rynek pracy). Dzięki realizacji projektu Gmina Lubiewo stworzy 3 nowe oddziały przedszkolne liczące łącznie 69 miejsc.

1 867 551,78

304 818,76

GMINA BOBROWO

Stworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego
poprzez przebudowę i remont części budynku
brodnicki
Gimnazjum w Bobrowie wraz z budową placu zabaw.

353 542,00

241 480,09

GMINA DOBRE

Adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole
radziejowski
w Dobrem i na przedszkole w Krzywosądzy

217 425,84

184 811,96

GMINA ROGOWO

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku
mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na
budynek przedszkola gminnego w Rogowie

1 907 646,14

1 359 877,39

GMINA STOLNO

GMINA TOPÓLKA

Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola w
Topólce – zapewnienie równego dostępu do wczesnej
edukacji elementarnej

GMINA WARLUBIE

Równanie szans – rozbudowa budynku o oddział
dziecięcy przedszkolny w Wielkim Komorsku

GMINA KIKÓŁ

Rozbudowa wraz z adaptacją części budynku Szkoły
Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny

tucholski

W ramach środków EFRR stworzony zostanie nowy oddział przedszkolny na 25 miejsc przedszkolnych dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Bobrowo. W ramach zadania stworzony zostanie
oddział przedszkolny wyposażony w szatnię, toalety, salę zabaw, zaplecze kuchenne, . Zostaną zakupione meble(szafki do szatni, szafki dla dzieci na przybory, meble kuchenne i wyposażenie, szafki na
leżaki, biurko. Wieszaki na ręczniki do toalety itp.) Zostanie również wybudowany plac zabaw oraz ogrodzenie terenu przyległego do oddziałów. Projekt realizowany będzie od marca 2017 do października
2017. Wartość projektu wyniesie 295 000 zł.
Przedmiotem projektu jest adaptacja części pomieszczeń szkolnych na przedszkole w Dobrem i na przedszkole w Krzywosądzy w celu wygenerowania 50 nowych miejsc przedszkolnych (25 nowych miejsc
przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Dobrem oddział zamiejscowy w Dobrem i 25 nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Dobrem oddział zamiejscowy w Krzywosądzy). W
ramach projektu zaplanowano również zakup niezbędnego wyposażenia. Dzięki wygenerowaniu nowych miejsc przedszkolnych z edukacji przedszkolnej będzie mogło skorzystać więcej dzieci w wieku
przedszkolnym z terenu gminy Dobre.

rypiński

Głównym celem projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalnego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek przedszkola gminnego w Rogowie” jest zapewnienie lepszego
dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, poprzez utworzenie nowej, dobrze wyposażonej placówki wychowania przedszkolnego w miejscowości Rogowo dla 50 nowo
utworzonych miejsc przedszkolnych, które powstaną w ramach realizacji projektu zintegrowanego finansowanego z EFS pn. „Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w Ośrodku
wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo”. Celem projektu, oprócz stworzenia infrastruktury dostosowanej do świadczenia usług edukacji przedszkolnej, jest również zakup niezbędnego sprzętu i
wyposażenia do nowego Ośrodka Wychowania Przedszkolnego, w tym zakup sprzętu informatycznego, multimedialnego i oprogramowania wykorzystywanego w zajęciach dydaktycznych w zakresie eedukacji. Szacowany koszt projektu to 1 907 646,14 zł, w tym koszt wydatków kwalifikowalnych 1 839 909,87 zł.

radziejowski

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce. Zakres działań obejmuje: roboty rozbiórkowe i rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe związane z rozbudową i
przebudową obiektu, wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej, roboty sanitarne wewnętrzne (instalacja wody zimnej i ciepłej, instalacja przeciwpożarowa, instalacja wewnętrzna kanalizacji
sanitarnej, łazienka dla dzieci, instalacja grzewcza, wentylacja). Ponadto projekt obejmuje wyposażenie infrastrukturalne dla rozbudowanej części przedszkola takie jak: umeblowanie sal dydaktycznych,
pomieszczenia gospodarczego, magazynów, szatni oraz zakupienie sprzętu multimedialnego i komputerowego. W ramach projektu przewidziano rozwiązania mające na celu dostosowanie obiektu do
potrzeb osób niepełnosprawnych, tj.: wykonanie pochylni umożliwiającej wjazd do budynku oraz poręczy przy ścianach przylegających do ww. pochylni. Ponadto, należy zlikwidować progi utrudniające
wjazd osobom z niepełnosprawnością, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wyposażenie sal będzie zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania i dostosowania do korzystania przez osoby z
niepełnosprawnością. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Topólka. W wyniku realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych (25 nowych
miejsc).

764 246,02

625 561,09

świecki

Wnioskodawcą niniejszego projektu jest Gmina Warlubie, która z uwagi na posiadany status JST może ubiegać się o wsparcie w ramach przedmiotowego naboru z Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w
infrastrukturę przedszkolną, RPO WK-P 2014-2020. Przedmiotem projektu jest budynek Szkoły Podstawowej w Wielkim Komorsku (rozbudowany w efekcie realizacji niniejszego przedsięwzięcia o oddział
dziecięcy przedszkolny), który położony jest przy ul. Grudziądzkiej 3, na działce nr 365 w obrębie ewidencyjnym Wielki Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie w gminie wiejskiej Warlubie, powiecie
świeckim, województwie kujawsko-pomorskim. Działania podejmowane w niniejszym projekcie to utworzenie miejsc przedszkolnych+ 47 dla dzieci w wieku 3-6 lat (25 dziewczynek i 22 chłopców), przez
dobudowanie budynku przedszkola w Wielkim Komorsku do budynku Szkoły Podstawowej, który wejdzie w skład Zespołu Szkolno – Przedszkolnego. Głównym celem tak zaprojektowanego projektu jest
zatem poprawa stanu infrastruktury edukacyjnej na poziomie przedszkolnym, przez co nastąpi poprawa warunków kształcenia na terenie gminy Warlubie.

457 282,00

388 689,70

lipnowski

Głównym problemem w Gminie Kikół jest brak odpowiedniej liczby miejsc przedszkolnych dla dzieci, dostępnych w placówkach publicznych. Obszar ten, zgodnie analizą przeprowadzoną w dokumencie
„Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2015”, charakteryzuje się słabym dostępem do usług wychowania przedszkolnego. W 2014 r. odsetek dzieci objętych wychowaniem
przedszkolnym w Gminie Kikół wynosił 63,8% (podczas gdy w tym samym czasie poziom objęcia wychowaniem przedszkolnym w województwie kujawsko-pomorskim wynosił 72,4%). Celem projektu jest
rozbudowa istniejącego budynku szkoły podstawowej w Kikole na potrzeby oddziału przedszkolnego wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg wewnętrznych, chodników, obsługi
komunikacyjnej działki, placu zabaw, miejsc parkingowych i miejsca składowania odpadów stałych. Dzięki realizacji projektu Gmina Kikół zyska przedszkole publiczne dysponujące dodatkowymi 42
miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. W 2014 r. Gmina dysponowała 116 miejscami opieki przedszkolnej. Stworzenie 42 nowych miejsc spowoduje wzrost liczby miejsc opieki przedszkolnej o 36,2%.
Planowanymi produktami realizacji projektu będą: - Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt. - Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 42 osób Planowanym rezultatem
realizacji projektu będzie: - Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 93 osób. Termin realizacji projektu: od 10.2016 r do 05.2018 r. Całkowity koszt brutto inwestycji
wyniesie 1 035 000,00 zł. Gmina Kikół wnioskuje o dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych planowanej inwestycji, tj. 879 750,00 zł. Dotacja pochodzić będzie z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020.

1 002 041,20

845 750,00

GMINA KSIĄŻKI

GMINA PŁUŻNICA

Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach
oraz wsparcie ich funkcjonowania

Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica

Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o
GMINA MIASTA LIPNA nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na
potrzeby edukacji ekologicznej

GMINA LIPNO

Utworzenie przedszkola samorządowego w
miejscowości Karnkowo

WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE
Tylko w Korczaku jest super dzieciaku

Rewitalizacja oraz inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną w
ramach ZIT

GMINA SZUBIN

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z
wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby
świadczenia usług przedszkolnych

wąbrzeski

Przedmiotem studium wykonalności jest projekt pod nazwą „Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich funkcjonowania” Projekt planowany jest do realizacji w ramach działania
6.3 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Poddziałanie 6.3.1. Inwestycje związane z budową i adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej, Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem projektu jest remont i modernizacja przedszkola w Książkach, mająca na celu zwiększenie jakości i
dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na obszarze Gminy Książki. Realizacja projektu jest odpowiedzią, na zidentyfikowane na etapie planowania, problemy związane z
ograniczoną dostępnością do usług edukacji przedszkolnej w Gminie Książki, w szczególności w kontekście prognozowanego popytu na tego typu infrastrukturę w przyszłości. Potrzebę realizacji projektu
uzasadnia przeprowadzona w dalszej części studium wykonalności, analiza uwarunkowań w zakresie zróżnicowania przestrzennego w dostępie do infrastruktury przedszkolnej oraz prognoza demograficzna
dla Gminy Książki, potwierdzająca powyższe trendy. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: 1. Opracowanie dokumentacji projektowej. 2. Roboty budowlane (remontowe, modernizacyjne). 3. Zakup
wyposażenia. 4. Nadzór inwestorski. 5. Promocja projektu. Dzięki realizacji projektu w przedszkolu zostanie utworzonych 25 nowych miejsc. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. Nie ustanowiono
również Jednostki Realizującej Projekt. Projekt jest zintegrowany z projektem, który będzie realizowany w ramach EFS.

wąbrzeski

Przedmiotem projektu jest w budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Płużnica, które będzie zapewniać 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z zagospodarowaniem terenu
(plac zabaw), zakupem wyposażenia przedszkola oraz zakupem specjalistycznego sprzętu dostosowanego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w miejscowości Płużnica na działkach nr 138/4 i 138/7.
Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.
Dzięki realizacji projektu gmina Płużnica zyska nowe przedszkole publiczne dysponujące 100 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni do zmniejszenia nierówności w dostępie do
edukacji przedszkolnej na obszarze cechującym się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania
przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest Gmina Płużnica.

883 000,00

412 914,60

2 890 299,98

517 680,00

lipnowski

"Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji ekologicznej" jest projektem polegającym na dobudowaniu do istniejącego
przedszkola, dwukondygnacyjnego obiektu, w którym zostaną utworzone 4 dodatkowe sale dydaktyczne (po 2 na każdym poziomie), w tym salę tematyczną, dotyczącą edukacji ekologicznej, pełniącą
jednocześnie funkcję sali do integracji sensorycznej, przystosowanej do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach, w tym z niepełnosprawnościami, 4 łazienki, 2 szatnie oraz hall i klatka schodowa. Cała
zabudowa zajmie powierzchnię 288,68 m2, a powierzchnia użytkowa to 477,90 m2. Cały obiekt zostanie wyposażony w niezbędne elementy i sprzęt. Szczególny nacisk zostanie nałożony na wyposażenie sal
dydaktycznych w meble, sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć, w tym multimedialny. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: podjazd do budynku, przystosowana toaleta oraz
wyposażenie do integracji sensorycznej. Celem projektu jest zwiększenie o 60 liczby miejsc przedszkolnych. Dzięki jego realizacji Gmina Miasta Lipna zyska rozbudowane przedszkole publiczne dysponujące
dodatkowymi 60 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym, co spowoduje wzrost łącznej liczby miejsc opieki przedszkolnej o 17,5%. Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na zidentyfikowane problemy, tj.
brak odpowiedniej liczby miejsc przedszkolnych, dostępnych w placówkach publicznych oraz niewystarczająca oferta w zakresie edukacji przedszkolnej. Projekt jest przedsięwzięciem zintegrowanym z
projektem pn.: "Ekologiczne przedszkolaki - zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym", finansowanym w ramach działania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne RPO W-KP na lata 2014 2020.

964 999,99

786 185,49

lipnowski

Gmina Lipno w ramach projektu pn. „Utworzenie przedszkola samorządowego w miejscowości Karnkowo” zamierza wyremontować stary budynek, w którym kiedyś funkcjonowała szkoła podstawowa.
Wyżej wymieniony obiekt znajduje się przy Zespole Szkół w Karnkowie (działka nr 264) jest to wolno stojący budynek w kształcie prostokąta. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony z
poddaszem nieużytkowym. Obecnie pełni on funkcję biblioteki (poziom parteru). Projekt zakłada kompleksowy remont budynku tj. min. wymianę dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, założenie nowych
instalacji, elektrycznych, wod-kan oraz częściową przebudowę, która polegać będzie na adaptacji pomieszczeń biblioteki (parteru) na potrzeby przedszkola. Ponadto w ramach przedmiotowego projektu
planuje się zakup niezbędnych mebli do poszczególnych pomieszczeń, wyposażenie kuchni/przygotowalni posiłków oraz zakup sprzętu informatycznego takiego jak tablica interaktywna, laptop,
oprogramowanie itp. Wszystkie zaplanowane prace adaptacyjne i dostosowawcze zostaną przeprowadzone zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania. Projekt obejmuje inwestycje związaną z
przygotowaniem budynku, w którym funkcjonowałoby przedszkole uwzględniając potrzeby dzieci niepełnosprawnych np. podjazd dla wózków inwalidzkich, przystosowanie toalet. Ww. działania planujemy
zakończyć do końca sierpnia 2017 r. po czym planujemy przystąpić do drugiego etapu, który będzie polegał na realizacji projektu „Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową placówki
wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo” (zadania wchodzące w zakres poddziałania 10.2.1, EFS). Celem głównym projektu jest Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na terenie
gminy Lipno poprzez utworzenie nowych 32 miejsc w nowoutworzonym przedszkolu samorządowym w Karnkowie w 2017 r. Całkowite nakłady inwestycyjne na realizację przedmiotowego projektu
wyniosą 680 150,04 zł przy kwocie dofinansowania równej 476 000,00 zł (EFRR)

515 149,10

380 508,55

Toruń

W ramach projektu powstanie nowy budynek na potrzeby przedszkola specjalnego wraz z niezbędnym wyposażeniem odnoszącym się do zakresu infrastrukturalnego projektu, w tym wyposażenie placu
zabaw oraz bazy dydaktycznej przedszkola, w tym specjalistycznego oprogramowania w kompleksie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu przy ul. Żwirki i Wigury 15 i
21.Powstanie 26 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub znacznym, niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnościami
sprzężonymi, autyzmem, a także z niepełnosprawnościami dot. wzroku i słuchu (dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w wieku od 3 do 7 lat (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) w
zależności od potrzeb w tym zakresie oraz diagnozy sytuacji problemowej. W uzasadnionych przypadkach wych. przedszk. zostanie objęte również dziecko w wieku do 9 lat (art. 14 ust. 1a cyt. ustawy) oraz
dziecko, które ukończyło 2,5 roku (art. 14 ust. 1b cyt. ustawy). W ramach projektu 45 dzieci z niepełnosprawnościami będzie realizować Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka (WWRD), którego celem
jest pobudzanie psychoruchowe i społeczne rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole. Obecnie (rok szkol. 2016/2017) oddział przedszkolny funkcjonujący w SOSW
w Toruniu zlokalizowany jest w jednym niewielkim pomieszczeniu w budynku Internatu i zapewnia edukację przedszkolną dla 5 dzieci oraz 33 dzieci z zakresu WWRD, a z uwagi na braki lokalowe zajęcia
terapeutyczne odbywają się w salach, z których korzystają pozostali uczniowie szkół wchodzących w skład Ośrodka. Na podstawie deklaracji rodziców, a także w oparciu o analizy danych zawartych w SIO
przekazanych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy należy stwierdzić, że zainteresowanie ofertą przedszkola specjalnego systematycznie wzrasta.

5 171 991,05

4 396 192,39

nakielski

W ramach projektu pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Turze wraz z wyposażeniem i adaptacją pomieszczeń na potrzeby świadczenia usług przedszkolnych” zaplanowano rozbudowę Szkoły
Podstawowej w celu utworzenia nowej placówki przedszkolnej. Poza przedszkolem projekt obejmuje również budowę i wyposażenie placu zabaw, z którego korzystać będą użytkownicy przedszkola.
Działka przeznaczona pod zabudowę znajduje się w centralnej części wsi Tur na terenie zajmowanym obecnie przez Szkołę Podstawową. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia i upowszechnienia
edukacji przedszkolnej. Dzięki rozbudowie Szkoły Podstawowej, Gmina Szubin zwiększy dostępność do publicznej edukacji przedszkolnej. Stworzone zostaną warunki nauki i zabawy dla najmłodszych dzieci,
wzrośnie liczba miejsc wprzedszkolach, dzięki czemu większa liczba dzieci na terenie Gminy zostanie objęta wychowaniem przedszkolnym. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby usług przedszkolnych
umożliwi organizację zajęć w pełnym wymiarze godzin. Utworzenie przedszkola poprawi warunki lokalowe oraz wzbogaci ofertę edukacyjną o atrakcyjne zajęcia dodatkowe dla dzieci. Ponadto obiekt
będzie przystosowany do osób niepełnosprawnych, w związku z czym będą mogły do niego uczęszczać dzieci przedszkolne z niepełnosprawnościami. Nowe miejsca przedszkolne zapewnią dostęp do
edukacji dzieciom z obszarów wiejskich, które będą mogły podjąć naukę w pobliżu miejsca zamieszkania. Ograniczy to również wydatki rodziców związane z dojazdem do przedszkola. Zapewnienie opieki
najmłodszym umożliwi powrót do pracy kobietom, zmniejszając tym samym poziom bezrobocia i poprawiając sytuację gospodarczą Gminy. W ramach projektu powstanie nowa placówka przedszkolna,
której potencjał określono do 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym (4 oddziały do 25 osób każdy). Biorąc pod uwagę obecne zapotrzebowanie na miejsca przedszkolne, w ramach projektu
wsparciem objętych zostanie 80 dzieci.

3 196 418,77

1 963 620,00

Budowa budynku przedszkola 6-oddziałowego z
przebudową istniejącej szkoły podstawowej oraz
GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
utwardzeniem terenu na terenie działek 59/6, 59/8,
59/12, 58/6, 86/2 i 57/6 w miejscowości Brzoza Gmina
Nowa Wieś Wielka.

GMINA OSIELSKO

GMINA CHEŁMŻA

Budowa przedszkola gminnego w Osielsku wraz z
infrastrukturą towarzyszącą

Przedszkole Akademia Milusińskich - remont oraz
przebudowa części budynku starej szkoły w
miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb
punktu przedszkolnego.

Budowa 6 oddziałowego przedszkola wraz z węzłem
GMINA WIELKA NIESZAWKA
żywieniowym w Małej Nieszawce działka nr 160/1

bydgoski

Projekt dotyczy budowy przedszkola w Brzozie zakłada powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego, gm. Nowa Wieś Wielka. Realizacja projektu jest odpowiedzią, na zidentyfikowane na etapie
planowania, problemy związane z ograniczoną dostępnością do usług publicznej edukacji przedszkolnej w Gminie Nowa Wieś Wielka. Potrzebę realizacji projektu uzasadnia analiza uwarunkowań w zakresie
zróżnicowania przestrzennego w dostępie do publicznej infrastruktury przedszkolnej oraz prognoza demograficzna dla Gminy Nowa Wieś Wielka. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności do
wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. W wyniku realizacji projektu liczba miejsc opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wzrośnie o 50. Ponadto, projekt przyczyni się
do: - zwiększenia dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego z obszaru gminy, - zwiększenia dostępności do wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością
ruchową, - wyrównania szans dzieci z obszarów wiejskich w dostępności do wysokiej jakości usług edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje
w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje z infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, którego celem jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania
przedszkolnego (Cel szczegółowy 5). Założenia niniejszego projektu wpisują się również w cele Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT
BTOF).

7 480 400,00

1 982 300,00

bydgoski

Projekt budowy przedszkola w Osielsku zakłada powstanie nowej placówki wychowania przedszkolnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą oraz wyposażeniem. Realizacja
projektu jest odpowiedzią, na zidentyfikowane na etapie planowania, problemy związane z ograniczoną dostępnością do usług publicznej edukacji przedszkolnej w Gminie Osielsko, w szczególności dla
dzieci w wieku 3-5 lat. Potrzebę realizacji projektu uzasadnia analiza uwarunkowań w zakresie zróżnicowania przestrzennego w dostępie do publicznej infrastruktury przedszkolnej oraz prognoza
demograficzna dla Gminy Osielsko. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności do wysokiej jakości usług wychowania przedszkolnego na obszarze gminy. W wyniku realizacji projektu liczba miejsc
opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym wzrośnie o 100. Ponadto, projekt przyczyni się do: - zwiększenia dostępności do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego z obszaru gminy
Osielsko, - zwiększenia dostępności do wychowania edukacyjnego dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową, - wyrównania szans dzieci z obszarów wiejskich w dostępności do wysokiej jakości usług
edukacji przedszkolnej. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 6.4. Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałanie 6.4.2 Inwestycje z infrastrukturę
przedszkolną w ramach ZIT, którego celem jest lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego (Cel szczegółowy 5). Założenia niniejszego projektu wpisują się również w cele
Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT BTOF).

5 187 008,10

3 896 863,28

toruński

Przedmiotem projektu jest w wykonanie robót związanych ze zmianą sposobu użytkowania, rozbudową i przebudową oraz dostosowaniem do wymogów sanitarnych i przeciwpożarowych części
istniejącego obiektu poszkolnego na potrzeby nowego punktu przedszkolnego dla 25 dzieci wraz z zagospodarowaniem terenu. Beneficjentem projektu jest Gmina Chełmża. Projekt będzie realizowany w
miejscowości Skąpe na działkach nr 243 oraz nr 242/3. Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków utworzonego punktu przedszkolnego na 25 dzieci,
wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Głównym problemem jest słaby dostęp do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Chełmża, w której
stopień edukacji przedszkolnej wynosi 58,4%. Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie gminy Chełmża i poprawa
szans edukacyjnych dla 25 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez modernizację budynku starej szkoły w miejscowości Skąpe na potrzeby funkcjonowania nowego punktu przedszkolnego oraz rozszerzenie
jego oferty o zajęcia dodatkowe, w terminie do 31.08.2019. Planowanymi produktami realizacji projektu będą: Liczba utworzonych punktów przedszkolnych – 1 szt., Liczba miejsc w infrastrukturze
przedszkolnej – 25 osób, Liczba wspartych obiektów infrastruktury przedszkolnej – 1 szt. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie: Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury
przedszkolnej – 25 osób Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się następująco: 12.2016 - 04.2017: 1. Prace przygotowawcze: , 10.2017 - 06.2018: 2. Roboty budowlane, 3. Instalacja c.o.,
4. Instalacja wod.-kan., 5. Instalacje elektryczne, 6. Nadzór inwestorski, 7.Promocja projektu.

777 669,41

393 982,25

toruński

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola publicznego w miejscowości Mała Nieszawka, położonej w Gminie Wielka Nieszawka. Przedszkole będzie dysponować 150 miejscami wychowania
przedszkolnego.Wnioskodawcą projektu omawianego w niniejszym Studium Wykonalności jest Gmina Wielka Nieszawka. Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na społeczny charakter przedsięwzięcia,
ostatecznymi beneficjentami będą osoby korzystające z budynku – przede wszystkim wychowankowie i pracownicy placówki.Projekt będzie realizowany na działce nr 160/1 położonej w miejscowości Mała
Nieszawka w Gminie Wielka Nieszawka. Działka, na której zaplanowano inwestycję jest własnością Gminy Wielka Nieszawka.Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia odpowiedniej liczby miejsc
wychowania przedszkolnego w Gminie oraz wyrównania dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci zamieszkujących jej obszar. W efekcie realizacji przedsięwzięcia powstanie w Gminie przedszkole
publiczne dysponujące 150 miejscami, dzięki czemu wzrośnie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym.Planowanymi produktami realizacji projektu będą:- Liczba wspartych obiektów
infrastruktury przedszkolnej – 1 szt.Planowanymi rezultatami realizacji projektu będą:- Liczba osób korzystających z objętej wsparciem infrastruktury przedszkolnej – 150 os.- Potencjał objętej wsparciem
infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35) – 150 os.- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 150 os.Harmonogram realizacji projektu przedstawia się
następująco:- Roboty budowlane: 03.2017 r. - 08.2017 r.- Zakup i montaż wyposażenia: 08.2017 r.- Promocja projektu: 08.2017 r.Całkowity koszt brutto inwestycji wyniesie 4 393 648,24 zł. Wszystkie
wydatki w projekcie są kosztami kwalifikowalnymi.

4 183 074,39

2 653 763,54

3 215 794,93

1 175 219,61

GMINA KORONOWO

„Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola
samorządowego w Koronowie – budynek przy ul.
Paderewskiego 3”

bydgoski

W ramach projektu: „Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola samorządowego w Koronowie – budynek przy ul. Paderewskiego 3”, Miejsko-Gminny Zespół Edukacji jako samorządowa jednostka
organizacyjna Gminy Koronowo zamierza zrealizować następujące zadania:Zadanie nr 1 . Roboty branży budowlanej.Zadanie nr 2. Roboty branży sanitarnej.Zadanie nr 3. Roboty branży
elektrycznej.Zadanie nr 4. Roboty branży teletechnicznej.Projekt zakłada remont i przebudowę istniejących sal przedszkolnych (szt. 3) oraz wykonanie nowych sal przedszkolnych (szt. 3) a także szatni, a w
piwnicy budynku basenu do nauki pływania dla dzieci przedszkolnych wraz z węzłem sanitarnym. Dodatkowo budynek połączony zostanie łącznikiem z budynkiem żłobka, który został
wybudowany.Modernizacja łącznika jest konieczna, ze względu na to, że w budynku żłobka przygotowywane są posiłki dla dzieci w budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w
Koronowie. . Transport posiłków odbywać się będzie wzamkniętych wózkach gastronomicznych. Budynek zostanie dostosowany do istniejących wymagań sanitarnych i przeciwpożarowych a także zostanie
przystosowany do przebywania w nim osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie wind oraz budowę niecki basenowej w piwnicy budynku, w której zaplanowano zajęcia rehabilitacyjne dla dzieci.Obecnie
z budynku Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Koronowie przy ulicy Paderewskiego 3 korzysta 93 dzieci. W wyniku modernizacji budynku powstanie 40 nowych miejsc.

GMINA CZERNIKOWO

Adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkół w
Czernikowie na przedszkole

toruński

Przedmiotem projektu jest adaptacja części pomieszczeń Zespołu Szkól w Czernikowie na przedszkole. Projekt zakłada utworzenie czterech sal dydaktycznych dla czterech grup przedszkolnych, sali do
rytmiki, stołówki, pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń szatniowych, łazienek i toalet (w tym jednej dla niepełnosprawnych) oraz magazynku i pomieszczenia gospodarczego. Na otoczonym ścianami
budynku placu powstanie teren rekreacyjny z urządzeniami zabawowymi. Oprócz robót budowlanych i wyposażenia obiektu, planowany jest zakup wyposażenia dodatkowego oraz promocja projektu.
Realizacja projektu pozwoli uczęszczać do Przedszkola Publicznego 84 dzieciom.

1 270 588,25

1 080 000,00

toruński

Przedmiotem projektu jest w wykonanie robót związanych z rozbudową oraz przebudową starszej części przedszkola dla uzyskania wielkości przedszkola 5-cio oddziałowego (zwiększenia liczby miejsc
przedszkolnych o 25 miejsc). Projektowana jest również pełna termomodernizacja starszej części budynku oraz likwidacja drewnianej pergoli. Beneficjentem projektu jest Gmina Zławieś Wielka. Do
ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków nowego oddziału przedszkolnego, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. W ramach projektu
przewiduje się zadania bezkosztowe, tj. promocja projektu oraz nadzór inwestorski. Dzięki realizacji projektu nastąpi zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na
terenie gminy Zławieś Wielka i poprawa szans edukacyjnych dla dodatkowych 25 dzieci w wieku przedszkolnym. Działanie będzie realizowane na terenie ZIT BTOF.

1 119 434,82

536 910,84

Wnioskodawcą projektu jest Gmina Łysomice, która jako jednostka samorządu terytorialnego znajduje się w katalogu beneficjentów konkursu dla Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w
infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 6.4.2 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną w ramach ZIT, Schemat: Wsparcie inwestycyjne na rzecz tworzenia miejsc wychowania przedszkolnego
na obszarze realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Projekt pt. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice” ma na celu
podniesienie poziomu upowszechnienia edukacji przedszkolnej w regionie. Obiekt będący przedmiotem niniejszego wniosku znajduje w Papowie Toruńskim przy ul. Warszawska 24 na dz. nr 123/4, 123/5 i
część dz. 123/8, obręb Papowo Toruńskie. Zakres projektu obejmuje: projekt budowlany, studium wykonalności, promocję, nadzór inwestorski, zakup wyposażenia oraz roboty budowlane polegające na
rozbudowie obecnego budynku przedszkola. Dzięki realizacji projektu zwiększy się o 25 liczba miejsc przedszkolnych w Gminie Łysomice.

2 866 289,38

881 670,61

Rozbudowa i przebudowa Przedszkola Gminnego w
GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA
Złejwsi Małej

GMINA ŁYSOMICE

Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego JELONEK
toruński
w miejscowości Papowo Toruńskie, gmina Łysomice

Remont i adaptacja pomieszczeń szkoły podstawowej
GMINA MIASTO CHEŁMŻA
nr 3 na potrzeby zwiększenia dostępności miejsc
przedszkolnych

opracowanie
Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski
wrzesień 2018

toruński

Projekt zakłada adaptację pomieszczeń szkoły podstawowej nr 3 (budynek A) na potrzeby funkcjonowania przedszkola publicznego. Budynek zlokalizowany jest przy ul. Hallera 21 w Chełmży na działce o
numerze ewidencyjnym 42/1, obręb 3. W obiekcie funkcjonować będzie Przedszkole Miejskie Nr 2, przeniesione z budynku położonego przy ulicy Tumskiej, którego powierzchnia oraz kubatura
uniemożliwiają wygospodarowanie dodatkowych pomieszczeń przeznaczonych na zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych. Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o dwa oddziały
(około 50 dzieci).W ramach zadania wykonane zostaną prace adaptacyjne i remontowe polegające na przystosowaniu obecnego budynku szkoły do warunków funkcjonowania przedszkola, w tym
dostosowanie do wymogów przepisów bezpieczeństwa, przeciwpożarowych oraz do potrzeb osób niepełnosprawnych w podstawowym zakresie wynikającym z zasad uniwersalnego projektowania. Prace
obejmować będą przede wszystkim: - przebudowę toalet, zaprojektowania nowych toalet na każdym piętrze budynku, - zmianę układu pomieszczeń wewnątrz budynku, - wykonanie i modernizację
pomieszczeń technicznych, w tym kuchni i stołówki, - dostosowanie obiektu do wymogów przepisów bezpieczeństwa, w tym przeciwpożarowych i sanitarnych, - wymianę instalacji elektrycznej i
oświetlenia, - modernizację i dostosowanie wewnętrznych instalacji c.o. wod.-kan. i wentylacyjnych, - wymianę podłóg, - dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, - izolację
przeciwwilgociową ścian budynku, - wykonanie niewielkiego placu zabaw na terenie boiska.Planowane prace adaptacyjne odnoszą się do głównie do budynku. W ramach zmian istniejącego
zagospodarowania terenu zaplanowano wykonanie na terenie boiska placu zabaw dla dzieci przedszkolnych.W ramach zadania zakupione zostanie wyposażenie zarówno pomieszczeń dla oddziałów
przedszkolnych oraz sal specjalistycznych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania placówki. Zaplanowano również zakup wyposażenia kuchni.

1 384 353,10

449 782,10

63 380 230,79
104 073 679,34

33 140 168,63
59 706 529,67

