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TORUŃSKA AGENCJA 
ROZWOJU 

REGIONALNEGO 
SPÓŁKA AKCYJNA

Toruń Toruń
FUNDUSZ EKSPORTOWY - granty 
dla MŚP z województwa kujawsko-

pomorskiego
69 701 000,00 52 812 447,70

Celem projektu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego przedsiębiorstw z sektora MŚP z woj. 
kuj.-pom. oraz dywersyfikacja rynków zbytu.Projekt realizowany jest przez Toruńską Agencję Rozwoju 
Regionalnego w partnerstwie z Bydgoską Agencją Rozwoju Regionalnego oraz Izbą Przemysłowo-
Handlową w Toruniu. Projekt obejmuje cały obszar woj. kujawsko-pomorskiego. Najważniejszym 
zadaniem jest udzielanie grantów oraz opracowanie strategii internacjonalizacji dla startujących 
eksporterów - MŚP prowadzącym działalność gospodarczą oraz mającym siedzibę/ oddział na terenie 
województwa.Granty będą udzielane na:1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania 
działalności eksportowej:• projektowanie kampanii marketingowych i reklamowych,• wsparcie prawne 
procesu negocjacji i zawierania kontraktów,• adaptacja produktów i procesów do eksportu poprzez 
certyfikację produktów/usług i procesów w zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności,• 
dostosowanie wzornictwa, usług oraz opakowań do wymagań zagranicznych rynków.2. Udział 
przedsiębiorstw w krajowych i zagranicznych międzynarodowych targach i wystawach w charakterze 
wystawcy oraz organizacja wyjazdowych I przyjazdowych wizyt studyjnych związanych z targami i 
wystawami poza granicami kraju.3. Udział w międzynarodowych targach poza granicami kraju w 
charakterze zwiedzających.Projekt zakłada dodatkowe wsparcie grantobiorców poprzez:• aktywizację 
przedsiębiorców w zakresie eksportu, szczególnie tych podmiotów, które dotychczas nie eksportowały, 
• wsparcie informacyjne w zakresie rynków eksportowych,• wsparcie informacyjne oraz bieżącą opiekę 
na etapie realizacji przedsięwzięć w zakresie przestrzegania procedur i wytycznych.Projekt realizowany 
od 04.2018 do 06.2021. W efekcie zostanie wspartych w zakresie internacjonalizacji działalności 158 
przedsiębiorstw, w tym 73 startujących eksporterów. Firmy korzystające ze wsparcia podpiszą 79 
zagranicznych kontaktów handlowych, a 40 wprowadzi zmiany organizacyjno-procesowe.

2 POWIAT TORUŃSKI Toruń Toruń

Zmiana sposobu użytkowania strychu 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w 
Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery 

pracownie nauki zawodu oraz 
dobudowa windy zewnętrznej.

1 695 000,00 1 440 580,50

W ramach projektu przeprowadzona zostanie zmiany sposobu użytkowania strychu budynku Zespołu 
Szkół w Chełmży przy ul. Hallera 23 na cztery pracownie nauki zawodu oraz dobudowa windy 
zewnętrznej na działce nr 39, obręb 03 Chełmża ul. Hallera 23, 87-140 Chełmża. Inwestycja 
realizowana będzie w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.4 Rewitalizacja oraz inwestycje w infrastrukturę edukacyjną w ramach ZIT, Poddziałania 
6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, Schemat: Poprawa jakości 
usług edukacyjnych szkół zawodowych poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs o dofinansowanie projektów ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-145/17).

   Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                           

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                              

Toruń, 27.11.2018 r.                                                                                                   
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MIASTO I GMINA 

SKĘPE
lipnowski Skępe

Modernizacja i rozbudowa systemu 
gospodarki wodno- ściekowej na 
terenie  Miasta i Gminy Skępe

10 284 394,88 3 102 019,28

W ramach projektu: „Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej na terenie  
Miasta i Gminy Skępe” zaplanowano do realizacji 2 zadania:Zadanie nr 1: „Budowa sieci kanalizacyjnej 
na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 21 stycznia, Płockiej, 
Poziomkowej, Storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo”W 
ramach zadania  zaplanowano do budowy sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości 
Skępe dla ulic: Polnej (od strony ul. Klasztornej), Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, 
Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, Storczykowej, Kalinowej, Jaśminowej, Okopowej, Tulipanowej, 
oraz pobliskiej wsi Józefkowo. System kanalizacji projektowany do obsługi terenów położonych przy 
w/w ulicach. Zestawienie długości rurociągów i przepompowni:- sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej 
– O200 – L= 5838,5m- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – O50 - L=5,0m- sieć tłoczna kanalizacji 
sanitarnej – O63 - L=234,0m- sieć tłoczna kanalizacji sanitarnej – O75 - L=60m- sieć tłoczna 
kanalizacji sanitarnej – O90 - L=964m- przepompownie ścieków – kpl. 5 + 1 istn.- przyłącza 
grawitacyjne kanalizacji sanitarnej O160, ?L=1027,0m (szt. 243)- przyłącza grawitacyjne kanalizacji 
sanitarnej O200, ?L=56,5m (szt. 13)Zadanie nr 2: „Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości 
Skępe, na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 293/4; 293/6; 293/7”Istniejący 
budynek stacji przewidziano do rozebrania wraz z dwoma zbiornikami retencyjnymi wody i 
odstojnikami.Zaprojektowano nowy parterowy budynek SUW, parterowy budynek techniczny, trzy 
nadziemne, stalowe zbiorniki retencyjne wody o średnicy zewn. 4,80 m (z ociepleniem), posadowione 
na żelbetowym fundamencie, wyniesionym na wys. 10 cm ponad teren. Zbiorniki ocieplone wełną 
mineralną o grubości 10 cm w płaszczu z blachy stalowej trapezowej, powlekanej.
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GMINA IZBICA 

KUJAWSKA
włocławski

Izbica 
Kujawska

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy 
Kujawskiej oraz sieci kanalizacji 

sanitarnej wraz z przepompownią i 
kolektorem tłocznym w drodze gminnej 

Augustynowo - Zdrojówka

1 503 837,77 747 020,81

W celu spełnienia wymagań krajowych i europejskich Gmina Izbica Kujawska zaplanowała inwestycję 
w zakresie gospodarki ściekowej, będącą przedmiotem niniejszego wniosku. Projekt realizowany 
będzie w województwie Kujawsko- Pomorskim na terenie aglomeracji Izbica Kujawska . Inwestycja 
obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz kanalizacji 
sanitarnej wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo - Zdrojówka, 
która wpłynie na dostosowanie rozwiązań gospodarki ściekowej do wymogów aktualnie obowiązujących 
przepisów. Inwestycja przyczyni się do zwiększenia poziomu skanalizowania aglomeracji Izbica 
Kujawska, a tym samym Gminy Izbica Kujawska. Przyjmuje się, że dopuszczalne maksymalne 
wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odpływających z oczyszczalni ścieków po 
realizacji projektu, będą odpowiadały wymaganiom ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzeniu MŚ z 
dnia 18 listopada 2014r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 
137 poz. 984). Celem głównym projektu jest: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu 
oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez budowę sieci 
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Polnej w Izbicy Kujawskiej oraz sieci kanalizacji sanitarnej 
wraz z przepompownią i kolektorem tłocznym w drodze gminnej Augustynowo - ZdrojówkaWykonanie 
inwestycji przyczyni się do likwidacji problemów, które wiązały się z wcześniejszym stanem 
infrastruktury kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Izbica Kujawska.
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GMINA GOLUB-

DOBRZYŃ
golubsko-
dobrzyński

Golub-Dobrzyń
Budowa ścieżek rowerowych na 
terenie Gminy Golub-Dobrzyń

1 397 295,35 1 187 701,04

Przedmiotem projektu jest budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy Golub-Dobrzyń. 
Beneficjentem projektu jest Gmina Golub-Dobrzyń. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na 
charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników ścieżek rowerowych. 
Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Golub-Dobrzyń . Główny problem jaki został 
zidentyfikowany to wysoka emisja toksycznych składników spalin. Główny cel realizacji projektu to 
zmniejszenie emisji toksycznych składników spalin. Planowanymi produktami realizacji projektu będą: • 
Długość wybudowanych dróg dla rowerów 4,002 km • Liczba wybudowanych obiektów „Bikeamp;Ride” 
2 szt. • Liczba stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach „Bikeamp;Ride” 21 szt. • Liczba 
obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami 2 szt.• Długość wspartej 
infrastruktury rowerowej 4,002 kmPlanowanymi rezultatami realizacji projektu będą: • Liczba osób 
korzystających z wybudowanych / przebudowanych dróg dla rowerów 20 520 osób • Szacowany roczny 
spadek emisji gazów cieplarnianych 24,64 t/rok CO2. Zakres rzeczowy inwestycji wraz z 
harmonogramem prac obejmuje realizację następujących działań: 1. Dokumentacja techniczna Ścieżki 
Krążno-Ostrowite: Wrzesień 2016 - Maj 2017 2. Studium Wykonalności: Styczeń 2018-Luty 2018 3. 
Roboty budowlane: Ścieżka Macikowo-Węgiersk (1 500 m): Kwiecień 2018-Kwiecień 2019 4. Roboty 
budowlane: Ścieżka Krążno-Ostrowite (2 502 m): Kwiecień 2018-Kwiecień 2019 5. Nadzór inwestorski: 
Kwiecień 2018-Kwiecień 2019 6. Promocja projektu: Kwiecień 2018-Kwiecień 2019 Projekt opisywany 
w niniejszym Wniosku jest komplementarny z innymi działaniami podejmowanymi przez 
Wnioskodawcę. Gmina Golub-Dobrzyń ma duże doświadczenie w realizacji projektów finansowanych z 
Unii Europejskiej.

6 Gmina Radziejów włocławski  Radziejów
Rozbudowa i przebudowa świetlicy 

wiejskiej w Zagorzycach
644 002,54 435 365,73

Przedmiotem projektu są prace polegające na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Zagorzyce. Projekt będzie realizowany w budynku 
świetlicy wiejskiej w miejcowości. Zagorzyce.Głównym celem projektu jest przystosowania miejsce do 
realizacji zadań społeczno-kulturalnych w miejcowości Zagorzyce. Zakres projektu obejmuje 
następujące działania:
1. Roboty budowlane,
2. Wyposażenie,
3. Promocję projektu.
Wnioskodawca zaplanował podjazd dla niepełnosprawnych w budynku.

7 Gmina Radziejów włocławski  Radziejów
Rozbudowa i przebudowa świetlicy 

wiejskiej w Opatowicach
1 038 102,75 435 365,73

Przedmiotem projektu są prace polegające na rozbudowie i przebudowie świetlicy wiejskiej wraz z 
niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Opatowice. Głównym celem projektu jest 
odpowiednie przystosowanie miejsca do realizacji zadań społeczno-kulturalnych w miejscowości 
Opatowice. Zakres projektu obejmuje następujące działania:
- Roboty budowlane
- Wyposażenie
- Promocje projektu
Wnioskodawca zaplanował w budynku podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W świetlicy wiejskiej w Opatowicach będą prowadzone działania z zakresu integracji o charakterze  
środowiskowym, animacji lokalnej społeczności oraz aktywizacji społeczno-zawodowej.



8 Gmina Dobre włocławski Dobre

Przebudowa budynku komunalnego 
wraz ze zmianą sposobu jego 

użytkowania na budynek użyteczności 
publicznej

2 485 217,37 871 226,04

Projekt zakłada przebudowę budynku dawnego pawilonu handlowego na budynek użyteczności 
publicznej składający się z pomieszczeń przeznaczonych pod Dzienny Dom Seniora, pomieszczeń 
przeznaczonych pod mieszkanie chronione, pomieszczenia mającego służyć jako biuro Stowarzyszenia 
na Rzecz Rozwoju Gminy Dobre „Promyk Nadziei” oraz pomieszczeń handlowo-usługowych. Zakres 
prac obejmuje demontaż wszystkich okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz pustaków 
szklanych, wykonanie wyburzeń, wykonanie nowych podziałów pomieszczeń i uzyskanie ich nowych 
funkcji, wykonanie tarasów i schodów na elewacji frontowej i elewacji ogrodowej,wykonanie podjazdu 
dla osób niepełnosprawnych i schodów, wykonanie obniżenia posadzki w pomieszczeniu kotłowni, 
wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych i dachu, przebudowę istniejącego szybu windy towarowej i 
wykonanie szybu windy dla osób niepełnosprawnych, wykonanie nowego zagospodarowania działki, 
wykonanie robót z zakresu branży sanitarnej i elektrycznej. W wyniku realizacji inwestycji utworzona 
zostanie baza lokalowa pod realizację przedsięwzięć o charakterze „miękkim”, które wynikają z 
Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Dobre na lata 2017-2023: "Utworzenie Dziennego Domu 
Seniora i usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych w gminie Dobre" 
oraz "Organizacja szkoleń dla osób bezrobotnych z zakresu tworzenia biznesplanu i prowadzenia 
własnej działalności gospodarczej", których beneficjentami będą osoby zagrożone wykluczeniem 
społecznym lub ubóstwem.
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CENTRUM KULTURY 

"DWÓR ARTUSA"
Toruń Toruń

Renowacja sieni i posadzek 
kamiennych w Dworze Artusa

194 340,00 100 000,00

Projekt nosi nazwę "Renowacja sieni i posadzek kamiennych w Dworze Artusa".Beneficjentem jest 
miejska instytucja kultury - toruńskie Centrum Kultury Dwór Artusa, z siedzibą w zabytkowym obiekcie 
w obrębie Zespołu Staromiejskiego Torunia, wpisanego na światową listę UNESCO.Projekt dotyczy 
robót renowacyjno-konserwatorskie w obiekcie zabytkowym . Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków 
pod nr A211 - Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 7 lutego 1991 r.Zakres 
wnioskowanej inwestycji zakłada przeprowadzenie prac renowacyjnych podłóg kamiennych i 
ceramicznych o charakterze konserwatorskim oraz nową aranżację sieni na parterze Dworu Artusa. 
Projekt obejmuje modernizację systemu informacyjnego i zakup wyposażenia meblowego oraz 
modernizację oświetlenia w pomieszczeniu. Według szacunków Wnioskodawcy realizacja projektu 
spowoduje wzrost liczby odwiedzających obiekt o około 500 osób rocznie. Nakłady inwestycyjne 
związane z realizowanym projektem wynoszą łącznie 194.340,00 PLN i dzielą się na nakłady 
kwalifikowane i niekwalifikowane – które w całości obejmują podatek VAT, gdyż beneficjent projektu ma 
możliwość jego odliczenia. Nakłady kwalifikowane projektu mają wartość 158.000 PLN, zaś nakłady 
niekwalifikowane 36.340 PLN i będą ponoszone w latach 2018-2019 (zakończenie realizacji projektu 
jest planowane na IV kwartał 2019 roku). Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020, będzie realizowany na terenie objętym Strategią ZIT i jest 
zgodny z celami tej strategii.
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PRZEDSZKOLE 
NIEPUBLICZNE NR 6 

"SŁONECZKO" 
MIROSŁAW 

SKRZYNIARZ, PIOTR 
PASIEKA S.C.

nakielski Szubin
Adaptacja budynku na potrzeby 
funkcjonowania przedszkola w 

Szubinie.
397 442,72 239 657,96

Celem projektu jest zwiększenie o 24 liczby miejsc przedszkolnych w gminie Szubin, poprzez adaptację 
budynku do celów wychowania przedszkolnego, jak również zakup części wyposażenia. Prace 
adaptacyjne obejmują otynkowanie budynku i wyposażenie go w instalację grzewczą, armaturę 
sanitarną. Wyposażenie obejmuje elementy wykorzystywane w ramach integrację dzieci z 
niepełnosprawnościami. W wyniku projektu bezpośrednie wsparcie otrzyma jedna placówka, do której 
będzie uczęszczało 184 dzieci, przy czym w gminie Szubin nastąpi zwiększenie liczby miejsc 
przedszkolnych o 24 (obecna placówka w innej lokalizacji będzie musiała być zamknięta). Inwestycja 
zostanie zrealizowana w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.

89 340 633,38 61 371 384,79Razem:



52 812 447,70 Alokacja 8 243 661 920,91

1 187 701,04 Alokacja EFRR 5 924 759 611,87

3 849 040,09

100 000,00

239 657,96 Kontraktacja EFRR + EFS 4 347 643 762,83

1 440 580,50
Kontraktacja EFRR + uroczyste 

wręczenie
3 316 641 012,01

1 741 957,50
Liczba podpisanych umów EFRR + 

uroczyste wręczenie
770

61 371 384,79 Kontraktacja EFRR 3 255 269 627,22

Liczba podpisanych umów EFRR 759

Kontraktacja EFS 1 031 002 750,82

Liczba podpisanych umów EFS 635

% Kontraktacji na całym programie 52,74%

% kontraktacji EFRR 55,98%
% kontraktacji EFS 44,46%

opracowanie
Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski

Listopad 2018

1 -  Inwestycje w 
infrastrukturę przedszkolną w 
ramach ZIT (6.4.2)

SUMA:

1 - Inwestycje w infrastrukturę 
kształcenia zawodowego w 
ramach ZIT (6.4.3)

1 - Wsparcie procesu 
umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw 1.5.3)

2 318 902 309,04

3 - Rozwój lokalny kierowany 
przez społeczność (7.1)

1 - Zrównoważona mobilność 
miejska i promowanie 
strategii niskoemisyjnych 
(3.4)

1 - Wsparcie ochrony 
zasobów kultury w ramach 
ZIT (4.6.2)

2 - Rozwój infrastruktury 
wodno-ściekowej (4.3)

Alokacja EFS


