
Lp. Nazwa wnioskodawcy Powiat Siedziba Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1 Gmina Miasta Toruń Toruń Toruń
Budowa Żłobka Miejskiego przy ul. 

Andersa 21 w Toruniu
10 234 872,43 8 679 130,86

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne mające na celu budowę Żłobka Miejskiego przy ul. 
Andersa 21 w Toruniu. Inwestycja jest dwuetapowa. Projektuje się obiekt o 2 kondygnacjach 
nadziemnych, niepodpiwniczony. Etap I polegał będzie na budowie wschodniej części budynku oraz 
zagospodarowanie terenu. Na kondygnacji 0 projektuje się 2 oddziały żłobkowe, świetlicę, strefę socjalną 
pracowników, pokój rodzica i wózkownię w części południowej oraz kotłownię, toaletę i strefę kuchni w 
części północnej. Przewidziano też komunikację ogólną w postaci korytarza oraz 2 wydzielone klatki 
schodowe, oddymiane, z bezpośrednim wyjściem na zewnątrz oraz 3 dźwigi osobowe – 2 dla potrzeb 
kuchni i jeden dla użytkowników budynku. Na kondygnacji +1 znajdą się 3 oddziały żłobkowe od strony 
południowej oraz pokój dyrektora, logopedy, pokój kadr i księgowości z magazynem akt, warsztat, pralnię 
i magazyn środków czystości. Etap II obejmował będzie część zachodnią. Znajdą się tu 2 oddziały 
żłobkowe, po jednym na każdej kondygnacji. Konieczność realizacji inwestycji wynika z niewystarczającej 
dostępności infrastruktury społecznej w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze Gminy Miasta 
Toruń. Podstawą przy tworzeniu założeń projektu była analiza sytuacji opieki nad dziećmi do lat 3 na 
obszarze gminy. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępu do usług społecznych dla jej 
mieszkańców. Wpłynie to na poprawę świadczonych usług społecznych z punktu widzenia potrzeb 
mieszkańców regionu. Zaplanowane działania pozwolą na zwiększenie dostępu do usług opieki nad 
dziećmi do lat 3, a także na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet, w szczególności opiekujących się 
dziećmi. W wyniku realizacji projektu budowy żłobka miejskiego powstaną nowe miejsca opieki dla dzieci 
do lat 3, których w chwili obecnej brakuje na obszarze Gminy Miasta Toruń. Większa dostępność do 
opieki żłobkowej przyniesie korzyści dzieciom oraz ich opiekunom, którzy będą mogli pogodzić życie 
rodzinne z zawodowym.

2 Gmina Świecie świecki Świecie
Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu 

przy ul. Łokietka
6 519 662,92 4 799 741,63

Gmina Świecie będzie realizowała projekt pn. „Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka” 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie kuj.-pom., w powiecie świeckim, na terenie 
gminy Świecie. W ramach prac przewiduje się wykonanie robót dotyczących branży drogowej, 
budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz promocję projektu. Celem głównym przedmiotowego 
przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w gminie Świecie poprzez utworzenie 80 
miejsc żłobkowych. Celem szczegółowym projektu jest m.in. poprawa aktywności zawodowej rodziców 
wyłączonych z rynku pracy z powodu sprawowania opieki na dzieckiem do 3 roku życia.
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3 Gmina Barcin żniński Barcin Budowa żłobka w Barcinie 6 104 302,73 1 020 000,00

Projekt planowany jest do realizacji w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i 
konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 
Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: Inwestycje związane z budową, adaptacją, modernizacją 
oraz wyposażeniem obiektów na potrzeby świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 (w tym żłobków, 
klubów dziecięcych).W ramach projektu powstanie infrastruktura służąca zwiększeniu dostępności do 
usług społecznych, w szczególności usług opieki nad dziećmi do lat 3 na obszarze gminy Barcin i 
województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki budowie żłobka w Barcinie liczba miejsc dla dzieci w wieku 
do 3 lat wzrośnie o 17. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: roboty budowlane, nadzór inwestorski, 
wyposażenie i promocję projektu. W ramach projektu zaplanowano także zagospodarowanie terenu 
wokół obiektu m.in. w postaci ciągów pieszo-jezdnych, parkingu z miejscami postojowymi.Głównym 
celem projektu jest poprawa jakości i dostępności do usług społecznych na obszarze województwa 
kujawsko-pomorskiego. Celem szczegółowym jest zwiększenie dostępu do usług opieki nad dziećmi do 
lat 3 na terenie gminy Barcin poprzez budowę żłobka w Barcinie oraz jego wyposażenie. Projekt 
przyczyni się także do wzrostu aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn wyłączonych z rynku pracy z 
powodu sprawowania opieki nad dzieckiem / dziećmi do lat 3 na obszarze objętym 
projektem.Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2019 roku. Całkowita wartość projektu wynosi 6 104 
302,73 zł, a wysokość dofinansowania wynosi 1 020 000,00 zł.

4

Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki 

Zdrowotnej im. Macieja 
z Miechowa

grudziądzki Łasin
Zakup sprzętu medycznego i 

modernizacja szpitala SP ZOZ Łasin
1 695 456,80 1 000 000,00

Projekt obejmuje zakup specjalistycznego sprzętu medycznego oraz przeprowadzenie niezbędnych robót 
modernizacyjnych w zakresie wentylacji i klimatyzacji bloku operacyjnego w SP ZOZ w Łasinie.  Projekt 
kwalifikuje się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, 
Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1. Inwestycje w 
infrastrukturę zdrowotną, Schemat: Inwestycje w zakresie opieki szpitalnej – szpitale powiatowe w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:•Opracowanie studium wykonalności, wniosku o 
dofinansowanie, wniosku do IOWISZ i pozostałych załączników,•Wydanie opinii o celowości 
inwestycji,•Dokumentację projektową,•Roboty budowlane: instalacja wentylacji i klimatyzacji sali 
operacyjnej,•Zakup sprzętu medycznego: aparatu RTG, laparoskopu do zabiegów chirurgicznych, 
aparatu kriochirurgicznego, aparatu hematologicznego, aparatu jonoselektywnego z gazometrią, czytnika 
do ELISA, wirówki, mikroskopu.•Promocję projektu,•Nadzór inwestorski,•Zarządzanie projektem.  
Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych poprzez modernizację i 
doposażenie SP ZOZ w Łasinie, co jest zgodne z  celem poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę 
zdrowotną, który określono jako: zwiększony dostęp do usług zdrowotnych. Realizacja projektu przyczyni 
się do zapewnienia mieszkańcom powiatu grudziądzkiego i województwa kujawsko-pomorskiego usług 
medycznych na wysokim poziomie, opartym o standardy obowiązujące w UE i spełniające wymogi prawa. 
Przewidziany w projekcie sprzęt medyczny, jak również zaplanowane prace modernizacyjne posłużą 
zabezpieczeniu pacjentów wymagających wczesnej interwencji medycznej, a także wpłyną na 
zwiększenie odsetka pacjentów którzy dzięki szybkiej i poprawnej diagnozie unikną długotrwałego 
leczenia w warunkach szpitalnych/ całodobowych. 

5 Powiat Inowrocławski inowrocławski
Powiat 

Inowrocławski
Rozwój bazy kształcenia zawodowego 
na terenie powiatu inowrocławskiego.

1 469 114,72 1 181 651,06

Przedmiotem projektu jest kompleksowe wsparcie dla 8 placówek oświatowych prowadzących 
kształcenie zawodowe, dla których organem prowadzącym jest Powiat Inowrocławski. Projekt obejmuje 
prace adaptacyjne oraz wyposażenie pracowni praktycznej nauki zawodu.Inwestycja zostanie 
zlokalizowana na terenie powiatu inowrocławskiego, w Inowrocławiu: ZSP nr 1 , ZSP nr 2, ZSP nr 4, ZSP 
nr 5, ZS im. Kotańskiego, CKP oraz ZSP w Kruszwicy, ZSP w Kościelcu.Okres realizacji projektu: 
01.2019 – 11.2020.Celem projektu jest rozwój bazy edukacyjnej kształcenia zawodowego i zapewnienie 
lepszej jakości usług edukacyjnych w zakresie zdobywania kompetencji i kwalifikacji zawodowych przez 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z powiatu inowrocławskiego. 
Nowoczesna infrastruktura kształcenia zawodowego umożliwi dostosowanie bazy edukacyjnej do 
zapotrzebowania na rynku pracy oraz stworzy takie warunki nauki, które odzwierciedlają rzeczywiste 
środowisko pracy zawodowej. Dzięki temu uczniowie zyskają dostęp do lepszej jakości usług 
edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego i kształcenia praktycznego. Cele szczegółowe: - 
dostosowanie bazy kształcenia zawodowego do podstawy programowej i zapotrzebowania na rynku 
pracy,- dostosowanie profilu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku,- unowocześnienie pracowni 
praktycznej nauki w zakresie zawodów deficytowych,- stworzenie takich warunków nauki, które 
odzwierciedlają rzeczywiste środowisko pracy zawodowej. Wskaźniki produktu: Liczba wspartych 
obiektów infrastruktury kształcenia zawodowego (szt.)- 8.Liczba wspartych warsztatów/pracowni 
kształcenia praktycznego (szt.)- 13.Wskaźniki rezultatuLiczba uczniów korzystających ze wspartych 
warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego(os)- 753.Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w 
zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej (CI35)(os.)- 753. Liczba miejsc w 
infrastrukturze kształcenia zawodowego (os.)- 753.Całkowita wartość projektu wynosi: 1 469 114,72 zł.



6 Powiat Wąbrzeski wąbrzeski Wąbrzeźno
Rozbudowa i wyposażenie w bazę 

dydaktyczną Zespołu Szkół 
Zawodowych w Wąbrzeźnie.

1 842 307,34 1 530 000,00

Przedmiotem projektu jest rozbudowa budynku Zespołu Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie i wyposażenie 
w bazę dydaktyczną nowych pracowni kształcenia praktycznego. Zakres rzeczowy projektu obejmuje 
rozbudowę istniejącego budynku szkoły o 6 pracowni. Część istniejącego budynku będzie przebudowana 
na sanitariaty. Zakłada się powiązanie funkcjonalne projektowanego obiektu z istniejącym budynkiem 
szkoły i wspólne użytkowanie. Część istniejąca budynku szkoły jest wyposażona w windę dla osób 
niepełnosprawnych, która zapewni dostępność tych osób do całości projektowanej rozbudowy. W 
związku z planowaną rozbudową przewiduje się także wykonanie nowego zagospodarowania terenu na 
części działki, budowę nowego dojścia do budynku, przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej oraz 
sieci telekomunikacyjnej. Ilość istniejących miejsc parkingowych przy budynku szkoły jest wystarczająca 
do obsługi planowanej rozbudowy. Zasilanie w media będzie zapewnione z istniejących przyłączy, w 
które obecnie wyposażona jest szkoła: energia elektryczna, ciepła woda użytkowa i c.o. zasilane z 
istniejącej kotłowni. Głównym problemem generującym potrzebę realizacji niniejszego projektu, jest niska 
jakość infrastruktury edukacyjnej i ograniczona dostępność do wysokiej jakości infrastruktury kształcenia 
zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Wąbrzeźnie.Celem głównym realizacji projektu jest 
zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół 
Zawodowych w Wąbrzeźnie.Zakres działań:- opracowanie studium wykonalności (II kwartał 2018),- 
opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz kosztorysu (II kwartał 2018),- opracowanie 
projektu budowlanego (IV kwartał 2018),- roboty budowlane (I-IV kwartał 2019, I kwartał 2020),- zakup 
wyposażenia (I kwartał 2020).- zarządzanie projektem i promocja (IV kwartał 2018 - II kwartał 2020).

7 Powiat Rypiński rypiński Rogowo
Budowa hali warsztatowej przy ZS Nr 4 

im. Ziemi Dobrzyńskiej w Nadrożu.
1 347 178,82 597 508,50

Przedmiotem projektu jest budowa budynku warsztatów szkolnych przy ZS Nr 4 im. Ziemi Dobrzyńskiej w 
Nadrożu z przeznaczeniem dla uczniów tej szkoły i Zespołu Szkół nr 3 im. Bogdana Chełmickiego w 
Rypinie.Beneficjentem projektu jest Powiat Rypiński. Projekt nie będzie realizowany w partnerstwie. 
Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy 
zaliczyć użytkowników tj. uczniów kształcących się na wybranych dla projektu kierunkach kształcenia, 
gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym Wniosku. Głównym problemem 
zidentyfikowanym w w/w budynku jest przede wszystkim niedostateczna infrastruktura edukacyjna 
służąca do praktycznej nauki zawodów.Głównym celem realizacji projektu jest rozwój i poprawa stanu 
infrastruktury edukacyjnej. Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. Prace 
przygotowawcze – opracowanie studium wykonalności: II kwartał 20182. Prace przygotowawcze – 
opracowanie dokumentacji technicznej: II kwartał 20183. Roboty budowlane – branża budowlana: I 
kwartał 2019 – IV kwartał 20204. Roboty budowlane – branża sanitarna: I kwartał 2019 – IV kwartał 
20205. Roboty budowlane – branża elektryczna: I kwartał 2019 – IV kwartał 20206. Promocja projektu: I 
kwartał 2019-IV kwartał 2020

8 Powiat Rypiński rypiński Rypin
Rozbudowa drogi powiatowej nr 2208C 
Starorypin - Rypin wraz z przebudową 

mostu na rzece Rypienica
4 127 948,82 3 508 756,49

Inwestycja ma na celu zwiększenie dostępności transportowej drogowej województwa poprzez rozwój 
infrastruktury komunikacyjnej w obrębie planowanych do realizacji terenów inwestycyjnych, w 
szczególności poprzez poprawę jakości dróg oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu 
rypińskiego. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez rozbudowę drogi powiatowej nr 2208C Starorypin – 
Rypin na odcinku 1649,88 mb wraz z przebudową obiektu mostowego na rzece Rypienica, obejmującą 
wzmocnienie nawierzchni drogi wraz z jej poszerzeniem oraz zastosowaniem elementów poprawiających 
warunki bezpieczeństwa użytkowników. Wymieniona droga wraz z mostem będzie jednym z odcinków 
obwodnicy miasta Rypin - łączy dwie drogi wojewódzkie.

9 Gmina Grudziądz grudziądzki
gmina 

Grudziądz

Przebudowa skrzyżowania drogi 
krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z 

drogą gminną Nr 040157C, gm. 
Grudziądz

466 471,00 396 500,35

Przedmiotem projektu jest przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą 
gminną Nr 040157C, gm. Grudziądz. Inwestycja planowana jest do realizacji przy współfinansowaniu ze 
środków UE w ramach działania 5.1.1. Infrastruktura drogowa, schemat: Budowa i modernizacja systemu 
dróg lokalnych - powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-2020.Inwestycja będzie realizowana w 
województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie w grudziądzkim, w gminie wiejskiej Grudziądz, w 
miejscowości Ruda. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:1. Realizacja projektu budowlanego,2. Roboty 
budowlane,3. Nadzór inwestorski,4. Promocję projektu.Zakres robót budowlanych obejmuje:- Frezowanie 
zjazdu z drogi krajowej;- Usunięcie kolizji teletechnicznej;- Budowę oświetlenia skrzyżowania w pasie 
drogi krajowej;- Budowę pełnej konstrukcji bitumicznej na drodze gminnej do krawędzi drogi krajowej;- 
Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego;- Budowę ciągu pieszego i rowerowego na 
skrzyżowaniu w zakresie pasa drogowego drogi gminnej.Całkowite nakłady inwestycyjne projektu pn. 
„Przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 55 w miejscowości Ruda z drogą gminną Nr 040157C, gm. 
Grudziądz” wynoszą 466 471,00 zł. Wszystkie koszty w ramach projektu są kwalifikowane. Nakłady 
związane z realizacją inwestycji opodatkowane są 23% stawką podatku VAT. Realizację inwestycji 
zaplanowano na lata 2017-2019. Projekt nie jest objęty pomocą publiczną.



10 Gmina Tuchola tucholski Tuchola

Rozbudowa ul. Budowlanej i ul. 
Plaskosz w Tucholi - zapewnienie 

koniecznego, bezpośredniego 
połączenia drogowego z planowanymi i 

istniejącymi terenami inwestycyjnymi

4 304 231,94 2 426 813,84

Przedmiotem projektu jest rozbudowa dróg gminnych nr 010713C (ul. Budowlana) oraz nr 010788C (ul. 
Plaskosz) i zapewnienie bezpośredniego połączenia z istniejącymi oraz planowanymi terenami 
inwestycyjnymi, a także połączenie tychże terenów z siecią dróg wojewódzkich poprzez drogi gminne 
spełniające założone parametry, tj. kategoria ruchu KR-3 oraz wskaźnik nośności na poziomie 100 kN/oś 
(ul. Budowlana, Usługowa i Przemysłowa, do drogi wojewódzkiej nr 240). W celu zapewnienia 
dostępności komunikacyjnej terenów inwestycyjnych wykorzystane zostaną istniejące powierzchnie 
pasów drogowych ulic Budowlanej i Plaskosz oraz części terenów przyległych. Zaplanowano również 
wybudowanie skrzyżowania z drogą publiczną kategorii powiatowej nr 1015C relacji Tuchola – Tleń oraz 
skrzyżowania ze starym przebiegiem ul. Plaskosz.Głównym celem projektu jest poprawa stanu 
technicznego dróg gminnych, ul. Budowlanej i ul. Plaskosz, umożliwiająca podniesienie jakości systemu 
komunikacyjnego, poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz dostępności 
transportowej gminy Tuchola. W szerszej perspektywie, osiągnięcie ww. celów umożliwi osiągnięcie 
takich pozytywnych rezultatów, jak: zwiększenie dostępności komunikacyjnej i transportowej istniejących 
oraz planowanych terenów inwestycyjnych w gminie Tuchola, dostosowanie infrastruktury drogowej do 
rosnącej liczby użytkowników ruchu drogowego, ograniczenie negatywnego oddziaływania infrastruktury 
drogowej na środowisko przyrodnicze.Poprawa jakości techniczno-użytkowej drogi wpłynie na 
zwiększenie jej przepustowości i zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenów położonych wzdłuż 
przedmiotowego ciągu komunikacyjnego. Zwiększone zostaną szanse terenu na pozyskanie inwestorów 
zainteresowanych prowadzeniem działalności  na terenach inwestycyjnych położonych wzdłuż 
drogi.Zakres projektu obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej, roboty budowlane z branży 
drogowej i elektrycznej oraz koszty pośrednie rozliczane ryczałtem.

11 Gmina Miasto Chełmża toruński Chełmża
Modernizacja oświetlenia ulicznego w 

ulicach Bydgoskiej i Witosa
127 562,70 72 719,29

Zakres planowanego przedsięwzięcia dotyczy modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta 
Chełmży.  Prace modernizacyjne obejmują wymianę i modernizację oświetlenia w ul. Bydgoskiej i ul. 
Witosa na nowe, energooszczędne. Prace modernizacyjne zarówno w ul. Bydgoskiej, jak i w ul. Witosa 
polegać będą na demontażu istniejących opraw oświetleniowych oraz demontażu istniejących 
wysięgników do opraw oświetleniowych. Zaplanowano montaż nowych wysięgników oraz opraw  
oświetleniowych wraz z wykonaniem podłączeń  i  założeniem wkładek  topikowych.W ul. Witosa w 
ramach realizowanego przedsięwzięcia nastąpi zmniejszenie liczby punktów oświetleniowych z 
funkcjonujących obecnie 18 do 10 szt, z tego 9 słupów ustawionych zostanie w miejscach istniejących 
słupów betonowych, natomiast jeden punkt zlokalizowany będzie w nowym miejscu. Projekt przewiduje 
demontaż 18 szt. istniejących słupów betonowych wraz z oprawami sodowymi, natomiast 
zamontowanych zostanie 10 szt. słupów oświetleniowych stalowych, ocynkowanych, wgłębnych, bez 
fundamentu częścią przeznaczoną do wkopu o wysokości h = 5 m, wraz z oprawą oświetleniową LED 
38W, 4013Lm z redukcją mocy, także w ilości 10 szt.Natomiast w ul. Bydgoskiej projektuje się wymianę 
istniejących opraw oświetleniowych typu SL-10/250 250W na energooszczędne oprawy ze źródłem LED 
o mocy 60W i strumieniu świetlnym min 8600 lm z redukcją mocy w ilości 27 szt. Nowe oprawy zostaną 
zamontowane na nowych wysięgnikach. Nie przewiduje się wymiany słupów oświetleniowych w ul. 
Bydgoskiej.Zmianie nie ulegnie dotychczasowa linia kablowa YAKY4 x 35mm.Projekt obejmować będzie 
również prace polegające na przywróceniu  terenu  do  stanu  pierwotnego. Zakres prac oraz przyjęte 
rozwiązania stanowią optymalny wariant modernizacji oświetlenia określony w audycie energetycznym. 

12 Gmina Miasto Chełmno chełmiński  Chełmno
Modernizacja systemu oświetlenia 
ulicznego i parkowego na terenie 

miasta Chełmna
3 786 103,90 2 272 589,68

Przedmiotem projektu jest wymiana opraw oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełmno na 
nowoczesne, energooszczędne oprawy LED wraz z niezbędnymi pracami instalacyjnymi wynikającymi z 
przeprowadzonego audytu energetycznego. Zgodnie z wynikami audytu, system oświetlenia miejskiego 
objęty niniejszym projektem nie spełnia wymogów efektywności energetycznej stawianych dla tego typu 
instalacji, co jest powodem występowania szeregu problemów dla społeczności lokalnej. W związku z 
tym, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na celu poprawę efektywności 
energetycznej systemu. Planowane w ramach projektu prace obejmują:- przygotowanie dokumentacji 
technicznej oraz projektowej – Studium wykonalności;- nadzór inwestorski,- prace instalacyjno-
budowlane:• wymiana wyeksploatowanych opraw w ilości 1632 szt. na oprawy LED,• wymiana 
wysięgników, zabezpieczeń oraz przewodów zasilających wskazanych w audycie,• dobudowa opraw 
oświetleniowych na istniejących słupach w ilości 34 szt.,• montaż sterowników systemu sterowania i 
zarządzania oświetleniem wyposażony w system lokalizacji GPS z możliwością przesyłania danych drogą 
GPRS wraz z oprogramowaniem.- promocja projektu – tablica informacyjno-pamiątkowa, a także 
bezkosztowe informacje na stronie internetowej Beneficjenta.Szczegółowy zakres prac instalacyjno-
budowlanych określa dokumentacja projektowa. Powyższe działania w pełni rozwiązują zidentyfikowane 
problemy oraz przyczyniają się do realizacji mierzalnych celów.



13 Gmina Świekatowo świecki Świekatowo
Przebudowa i rozbudowa istniejącej 
oczyszczalni ścieków w Świekatowie

5 990 145,27 2 499 226,52

Projekt realizowany przez Gminę Świekatowo zakłada kompleksową przebudowę oraz rozbudowę 
oczyszczalni ścieków obsługującej aglomerację Świekatowo ustanowioną Uchwałą nr III/62/15 Sejmiku 
Województwa Kujawsko – Pomorskiego z 26 stycznia 2015 r. Aglomeracja obejmuje następujący obszar: 
Świekatowo, Jania Góra, Czajkowo, Świekatówko cz. miejscowości Rudzianek, Świekatowo Wschodnie, 
Małe Łąkie, Zalesie Królewskie, Szewno, Stążki i Tuszyny. Celem inwestycji jest zwiększenie odsetka 
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków 
komunalnych. Planowane przedsięwzięcie obejmuje budowę nowego układu technologicznego 
oczyszczania mechaniczno-biologicznego ścieków w oparciu o technologię osadu czynnego 
niskoobciążonego, napowietrzanego układem napowietrzania drobnopęcherzykowego z wydzieloną 
strefą denitryfikacji i defosfatacji oraz z wykorzystaniem istniejącego osadnika wtórnego, na bazie 
którego zaadaptowany zostanie zbiornik retencyjny służący retencjonowaniu ścieków dowożonych i wód 
przypadkowych dopływających systemem kanalizacji sanitarnej. W wyniku realizacji projektu istniejąca 
oczyszczalnia ścieków zostanie przekształcona w typ PUB1 - oczyszczalnie biologiczną z podwyższonym 
usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniającą standardy odprowadzanych ścieków dla 
aglomeracji ? 100 000 RLM. Realizowane przedsięwzięcie umożliwi kształtowanie procesu oczyszczania 
ścieków zgodnie z dyrektywą komunalną przez co zwiększy się ilość osób korzystających z ulepszonej 
jakości procesu oczyszczania. 

14 Gmina Mrocza Nakielski Mrocza

„Budowa kanalizacji sanitarnej oraz 
sieci wodociągowej dla miejscowości: 

Mrocza – Chwałka – Słupówko – Wiele 
– Drzewianowo w gminie Mrocza – etap 

III”

3 108 986,66 914 749,82

Gmina Mrocza zaplanowała inwestycję w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, będącą przedmiotem 
niniejszego wniosku. Projekt realizowany będzie w województwie Kujawsko-Pomorskim na terenie 
aglomeracji Mrocza. Przedmiotowy projekt to inwestycja liniowa polegająca na budowie kanalizacji 
sanitarnej oraz sieci wodociągowej w miejscowości Drzewianowo, która wpłynie na dostosowanie 
rozwiązań gospodarki ściekowej do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów. Inwestycja przyczyni 
się do zwiększenia poziomu akanalizowania aglomeracji Mrocza. Przyjmuje się, że dopuszczalne 
maksymalnie wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odpływających z oczyszalni ścieków 
po realizacji projektu, będą odpowiadały wymaganiom ustawy Prawo wodne oraz Rozporządzeniu MŚ z 
dnia 18 listopada 2014 r., w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód 
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. Celem 
głównym projektu jest: Zwiększenie liczby ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków i 
zaopatrzenia w wodę poprzez budowę do sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości 
Drzewianowo należącej do aglomeracji Mrocza. Wykonanie inwestycji przyczyni się do likwidacji 
problemów, które wiązały się z wcześniejszym stanem infrastruktury kanalizacyjnej i wodociągowej na 
terenie aglomeracji Mrocza. Inwestycja stanowi III etap inwestycji. Gmina Mrocza na pierwszy etap 
otrzymała dofinansowanie z PROW. Zakończyła jego realizację w czerwcu 2015 roku. Na realizację II 
etapu otrzymane zostało dofinanowanie w ramch działania 4.3 Rozwój Infrastruktury wodno-ściekowej   
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Umowa została podpisana w dniu 06.02.2018 
r. W chwili obecnej Gmina przystępuje do realizacji rzeczowej zadania. 
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REGIONALNY 
OŚRODEK EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ W 
PRZYSIEKU SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą

toruński i 
brodnicki

Przysiek

Utworzenie w Toruniu ścieżki 
edukacyjnej i Klubu Ekologicznego 
"Atmosfera" oraz realizacja działań 

informacyjno-edukacyjnych 
podnoszących świadomość 

ekologiczną młodzieży

7 957 189,73 6 125 878,59

Planowany do realizacji projekt zakłada realizację pakietu zadań związanych z ochroną i wzmocnieniem 
bioróżnorodności oraz szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W ramach działań projektowych 
powstanie usytuowany w samym centrum Torunia ośrodek edukacji ekologicznej, wokół którego 
koncentrować się będzie działalność w zakresie wspierania różnorodności biologicznej oraz edukowania 
ekologicznego społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. Główne działania projektowe to:- 
budowa i wyposażenie ośrodka prowadzącego działalność w zakresie różnorodności biologicznej i 
edukacji ekologicznej,- ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności poprzez stworzenie ostoi przyrody dla 2 
gatunków;- stworzenie ścieżki edukacyjnej;- organizacja 2 festynów ekologicznych;- edukacja 
ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego w Klubie Ekologicznym, w szkołach oraz 
w ośrodkach edukacyjnych Lidera,- działania informacyjne dotyczące projektu.Utworzony w ramach 
zadań projektowych kompleks edukacji ekologicznej usytuowany zostanie na terenie Bastionu 
Menniczego przy ul. Wola Zamkowa 12A i św. Jakuba w Toruniu i będzie składał się z kilku elementów 
(główny budynek ośrodka edukacyjnego, ścieżka dydaktyczna, sala audiowizualna, zagospodarowanie 
terenu). Na terenie ośrodka powstaną 2 ostoje przyrody. W budynku powstanie przestrzeń, służąca jako 
miejsce edukacji ekologicznej i spotkań skierowanych do społeczności z całego terenu województwa 
kujawsko-pomorskiego (z preferencją dzieci i młodzieży, w tym również z 
niepełnosprawnościami).Ścieżka dydaktyczna poświęcona zostanie tematyce związanej z utworzonymi 
na terenie ośrodka edukacyjnego  ostoi ochrony przyrody.W ramach projektu zorganizowane zostaną 
również festyny ekologiczne, mające funkcję popularyzacyjno-edukacyjno-promocyjną. Prowadzone będą 
zajęcia z edukacji ekologicznej zarówno w powstałym Klubie Ekologicznym, jak i w szkołach regionu, a 
także w ośrodkach Lidera, tj. w Wildzie i w Daglezji. Zapewni to kompleksowość działań.
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REGIONALNY 
OŚRODEK EDUKACJI 

EKOLOGICZNEJ W 
PRZYSIEKU SPÓŁKA Z

OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCI

Ą

toruński,                  
brodnicki                   

Przysiek

Edukacja ekologiczna i ochrona 
bioróżnorodności w Ośrodkach 

Edukacji Ekologicznej
województwa kujawsko-pomorskiego

22 457 132,83 18 287 161,63

Projekt dotyczyć będzie pakietu zadań związanych z ochroną i wzmocnieniem bioróżnorodności oraz 
szeroko rozumianą edukacją ekologiczną. W ramach działań projektowych zostaną zmodernizowane 
dwa Ośrodki Edukacji Ekologicznej, zlokalizowane w Przysieku oraz Górznie, wokół których 
koncentrować się będzie działalność w zakresie wspierania różnorodności biologicznej oraz edukowania 
ekologicznego społeczności województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach projektu Wnioskodawca 
planuje wykonać prace remontowe lokomotywy parowej do przewozu dzieci, młodzieży i kadry 
dydaktycznej. Będzie to zadanie komplementarne z pozostałymi zadaniami w projekcie, związanymi z 
modernizacją ww. Ośrodków Edukacji Ekologicznej. Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie potencjału 
przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków, w 
szczególności na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Jest to Specjalny Obszar 
Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Ostoja Lidzbarska”. Projekt ma również na celu rozwijanie infrastruktury 
związanej z właściwym ukierunkowaniem ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo (na 
obszarach chronionych z tytułu ustawy o ochronie przyrody, art. 6 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.). Prowadzenie działań informacyjno-
edukacyjnych, podnoszących świadomość mieszkańców w zakresie właściwych zachowań społecznych 
w odniesieniu do dziedzictwa przyrodniczego regionu, realizowanych w sposób komplementarny i 
uzupełniający do kampanii ogólnopolskich, jako obligatoryjny element projektu. Realizację projektu 
zaplanowano od 1 maja 2018 roku (dokumentacja projektowa) do 31 grudnia 2021 roku. Powyższe 
elementy są niezbędne do pełnej realizacji założonych zamierzeń i celów projektu.

17 Gmina Dobrcz bydgoski Dobrcz

Kontynuacja budowy świetlicy na 
terenie działki 47/6 w miejscowości 

Borówno, gmina
Dobrcz

451 326,47 297 067,00

W wyniku realizacji projektu ukończone zostaną roboty budowlane budynku świetlicy jako obiektu o 
przeznaczeniu
kulturalnym, charakteryzującym się następującymi parametrami technicznymi:
• powierzchnia zabudowy 245,90 m2,
• powierzchnia użytkowa 208,22 m2,
• kubatura budynku 680,24 m3,
• wysokość 6,17 m,
• szerokość elewacji frontowej 24,24 m.

18 Gmina Szubin nakielski Szubin
Zagospodarowanie Parku Miejskiego 

przy ul. Nakielskiej w Szubinie
2 411 253,98 649 591,83

Inwestycja polega na zagospodarowaniu terenu parku miejskiego przy ulicy Nakielskiej w Szubinie z 
budową modułowej automatycznej toalety publicznej wraz z zapleczem i instalacjami. Obszar 
oddziaływania obiektów obejmuje działki nr 30/58 i 30/60 w Szubinie. Teren działki jest zróżnicowany pod 
względem wysokości terenu, obecnie niezabudowany użytkowany zgodnie z przeznaczeniem jako park 
miejski. Teren mocno zadrzewiony z pomnikami przyrody, w centrum sadzawka o powierzchni 3600m2. 
Znajdujące się ścieżki wytyczone są przez użytkowników terenu. W parku znajdują się nieliczne obiekty 
małej architektury w złym stanie technicznym. Planowany projekt obejmuje budowę między innymi:- 
obiektu sanitarnego z zapleczem wraz z instalacją wodociągową, kanalizacyjną, energetyczną- 
ogrodzenie placu zabaw dla dzieci- siłowni zewnętrznej- ścieżek i placu pieszego- dwóch pomostów i 
mostku przy sadzawce wraz z umocnieniem brzegu- ogrodzenie wybiegu dla psów- małej architektury ( 
pojemniki na odpady, stojaki na rowery, ławki parkowe, stołów do gry w szachy)- oświetlenia terenu wraz 
z monitoringiem terenu- ścieżka edukacyjna z elementami dydaktycznymiRealizacja projektu przyczyni 
się do poprawy stanu parku i stworzenia wyjątkowej przestrzeni publicznej dostępnej dla mieszkańców i 
osób zwiedzających miasto Szubin.
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Oddział Wojewódzki 
Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych RP 

woj. kujawsko-
pomorskiego

toruński,  
bydgoski,   

inowrocławski, 
grudziądzki,  
lipnowski, 

mogileński,  
nakielski, 

aleksandrowski,  
brodnicki,  

radziejowski, 
rypiński,    

sępoleński, 
świecki,    

chełmiński, 
golubsko-

dobrzyński, 
tucholski, 
wąbrzeski,  
włocławski, 
żniński      

Toruń
Nowoczesne służby ratownicze – zakup 

sprzętu dla jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarny

2 976 070,59 2 529 660,00

Planowany zakres rzeczowy projektu obejmuje zakup 1222 jednostek sprzętowych dla 429 jednostek 
OSP.Koszt zakupu sprzętu wynosi 2 889 800 zł.Projekt zakłada wyposażenie jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 1222 sztuk sprzętu: 1. Ubranie specjalne2. Hełm3. Pompa pływająca4. Pompa 
szlamowa5. Pompa zanurzeniowa6. Pilarka do drewna7. Piła do betonu8. Piła ratownicza9. Agregat 
prądotwórczy10. Aparat ODO z czujnikiem11. Kamera12. Parawan13. Radiotelefon nasobny14. 
Drabina15. MotopompaProjekt realizowany jest w partnerstwie. Liderem Projektu jest Oddział 
Wojewódzki Związku OSP RP Województwo Kujawsko – Pomorskie. Partnerami projektu, czyli 
podmiotami merytorycznie i finansowo uczestniczącymi w przedsięwzięciu będą 133 jednostki 
samorządu terytorialnego, które następnie przekażą sprzęt jednostkom OSP w drodze 
użyczenia.Realizacja projektu w zaplanowanym kształcie przyczyni się do osiągnięcia celu projektu, 
jakim jest poprawa jakościżycia mieszkańców regionu, dzięki zwiększeniu bezpieczeństwa oraz 
możliwości niesienia pomocy mieszkańcom i usuwania skutków zagrożeń.



20 Gmina Kruszwica inowrocławski Kruszwica
Rwitalizacja zabytkowego wiatraka typu 

"Koźlak" w Chrośnie
941 049,92 510 971,07

Projekt wynika z GPR  g. Kruszwica na lata 2015-2023 przyjętego uchwałą nr XXXIX/405/2017 Rady 
Miejskiej z dnia 28.12.17r. Projekt ograniczy skalę wskazanych problemów dzięki utworzeniu 
infrastruktury stanowiącej bazę dla realizacji projektów społecznych. Przedsięwzięcie odpowiada na 
problemy zidentyfikowane w strefie technicznej i przestrzenno-funkcjonalnej dot. występowania 
przestrzeni zdegradowanej oraz braku publicznej infrastruktury rekreacyjnej na terenie Chrosna. 
Niwelowanie określonych problemów społecz. jest uzależnione od utworzenia odpowiadającej 
zapotrzebowaniu infrastruktury. Nie istnieje alternatywna lokalizacja dla realizacji wskazanych 
przedsięwzięć społecznych. Na terenie sołectwa Chrosno brakuje infrastruktury, której stan oraz 
lokalizacja umożliwiałaby realizację planowanych projektów.  Podjęto decyzję o wykorzystaniu na ten cel 
przestrzeni zdegradowanej występującej w Chrośnie poprzez zagospodarowanie wiatraka.Projekt będzie 
obejmował działania związ. z odrestaurowaniem zabytkowego wiatraka tj. odbudowę dachu oraz 
poprawę stanu techn. obiektu. W ramach zakresu rzeczowego planuje się także zagospod. terenu wokół 
wiatraka, które ma obejmować m.in. piec chlebowy, ławy i stoły dla odwiedzających to miejsce, 
sanitariaty, scenę ziemną, miejsce plenerowo-widokowe, alpinarium – ogródek utwardzone, ciągi piesze i 
podświetlenie wiatraka. Postawiona zostanie tablica opisująca jego historię i funkcje, jakie kiedyś pełnił. 
Do działki, na której znajduje się wiatrak zostanie poprowadzona sieć wod., przyłącza wod-kan,  
instalacje elektr. oraz zbiornik bezodpływowy. Przeprowadzone będą miały szeroki zasięg oddziaływania: 
zajęcia aktyw. zarówno lokalną społeczność,  zatrudnienie osób odpowiedzialnych na obsługę techniczną 
i merytoryczną wiatraka, aktywizacja i integracja lokalnej społeczności oraz rozwój turystyki na tym 
obszarze, który przyczyni się do utworzenia nowych miejsc pracy, zamożność mieszkańców, 
ograniczając tym samym korzystanie z pomocy społecznej.
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Gmina Złotniki 

Kujawskie
inowrocławski

Złotniki 
Kujawskie

Zagospodarowanie terenu wraz z 
modernizacją świetlicy wiejskiej w 

Broniewie
934 131,56 719 281,30

Przedmiotem projektu rewitalizacyjnego jest inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu wraz z 
modernizacją świetlicy wiejskiej w Broniewie.  Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości 
ożywienia społecznego i gospodarczego na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju oraz 
rozbudowa i poprawa standardu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz rewitalizacja i poprawa 
estetyki przestrzeni publicznej na obszarze LSR do 2023 roku.  Zakres działań obejmuje wykonanie prac 
termomodernizacyjnych  świetlicy wiejskiej w Broniewie wraz z modernizacją wewnętrzną budynku. 
Podczas realizacji zadania planuje się m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian 
fundamentowych, prace odtwórcze na dachu, prace dociepleniowe stropodachu, wymianę zewnętrznej 
stolarki drzwiowej,   prace instalacyjne związane z wymianą instalacji c.o i c.w.u., prace instalacyjne 
związane z wymianą instalacji elektrycznych, remont schodów zewnętrznych budynku,  remont kuchni 
oraz łazienki.  W ramach zagospodarowanie terenu  projektuje się następujące elementy: mini boisko, 
plac zabaw dla dzieci, siłownia zewnętrzna, drewniana altana oraz parking (2 miejsca parkingowe). 
Projekt przyczyni się do poprawy jakości infrastruktury aktywizacji społecznej niezbędnej do realizacji 
przedsięwzięć społecznych. Działania infrastrukturalne mają na  celu stworzenie miejsc do realizacji 
projektów społecznych. Pełnią  wyłącznie rolę uzupełniającą wobec działań skierowanych do 
mieszkańców.
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golubsko-
dobrzyński

Gmina Golub-
Dobrzyń

Remont świetlicy wiejskiej w 
Owieczkowie wraz z 

zagospodarowaniem terenu oraz 
przebudowa drogi dojazdowej i 

chodnika bezpośrednio prowadzących 
do świetlicy

468 653,47 345 484,55

Przedmiotem projektu są prace polegające na remoncie świetlicy wiejskiej w Owieczkowie wraz z 
zagospodarowaniem terenu oraz przebudowie drogi dojazdowej i chodnika bezpośrednio prowadzących 
do świetlicy mające na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie 
Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017 – 2023.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację 
następujących działań: 1. Opracowanie dokumentacji technicznej 2. Opracowanie studium 
wykonalności3. Prace remontowe w świetlicy wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku4. Zakup 
wyposażenia5. Przebudowa drogi dojazdowej i chodnika

89 721 154,60 60 364 484,01

Departament Wdrażania RPO Urzędu Marszałkowskiego

luty 2019
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