
Projekty inwestycyjne z zakresu wychowania przedszkolnego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

stan na dzień, 31.10.2019 r.

Projekty dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

Lp. Beneficjent Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość ogółem Wkład UE
Forma 

wsparcia

ilość miejsc 

opieki

Miejsce 

realizacji - 

gmina

1 GMINA ŻNIN

Termomodernizacja 

budynku B Publicznego 

Przedszkola Miejskiego nr 

2, przy ul. Jasnej 5 na 

działce 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. 

1 637 495,32               941 313,89                   przedszkole 0  ŻNIN

2 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.

725 639,50                  399 257,43                   przedszkole 0  SKRWILNO



3 MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja 

placówek oświatowych na 

terenie miasta Bydgoszczy 

tj.: Przedszkole nr 48, 

Przedszkole nr 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.

8 267 918,32               5 982 632,57                przedszkole 0  BYDGOSZCZ

4 MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja 

placówek oświatowych na 

terenie miasta Bydgoszczy 

tj.: Przedszkole nr 20, 

Przedszkole nr 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             przedszkole 0  BYDGOSZCZ

5 MIASTO BYDGOSZCZ

Termomodernizacja 

placówek oświatowych na 

terenie miasta Bydgoszczy 

tj.: Przedszkole nr 11, 

Przedszkole nr 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                przedszkole 0  BYDGOSZCZ



6 GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Termomodernizacja 

obiektu Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego nr 3 i 

Gimnazjum nr 3 w Nakle 

nad Notecią

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                przedszkole 0
 NAKŁO NAD 

NOTECIĄ

7 GMINA NAKŁO NAD NOTECIĄ

Termomodernizacja 

obiektu Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w 

Potulicach

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod tytułem: „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Potulicach”.Projekt 

będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, 

Działanie 3.5.1.Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1. Efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu 

terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).Inwestycja wpisuje się w typ projektów przewidzianych do 

dofinansowania w ramach poddziałania tj.:a) ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia 

na energooszczędne wraz z instalacją,b) przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 

wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem.W ramach projektu zaplanowane następujące działania:- 

roboty budowlane,- promocja projektu.Projekt nie jest objęty pomocą publiczną i będzie realizowany w latach 2019-2020.Całkowite 

nakłady inwestycyjne projektu wynoszą 1 562 519,71 zł brutto. Wszystkie wydatki wskazane z budżecie projektu stanowią koszty 

kwalifikowane. Z uwagi na fakt, iż Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odzyskania podatku VAT do dofinansowania kwalifikują 

się wydatki w wartościach brutto.

1 562 519,71               1 315 932,35                przedszkole 0
Nakło nad 

Notecią

8 GMINA ROGOWO

"Rozbudowa budynku 

Gminnego Przedszkola w 

Rogowie"

Przedmiotem niniejszego projektu jest rozbudowa budynku Gminnego Przedszkola w Rogowie, zlokalizowanego na działce 

ewidencyjnej o numerze 561 przy ul. Polnej w miejscowości Rogowo, w powiecie żnińskim, w województwie kujawsko-pomorskim. 

Powierzchnia istniejącego budynku nie jest wystarczająca dla dzieci  korzystających  z usług przedszkolnych. Mając na uwadze analizę 

demograficzną, gospodarczą  Gminy Rogowo zasadnym jest rozbudowa istniejącego budynku przedszkolnego. Ponadto, obecnie 

budynek przedszkola nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. W wyniku rozbudowy powstaną dwie nowe sale 

dydaktyczne zlokalizowane na parterze  o powierzchni 68,45m2 i 68,35m2. W każdej z nich może przebywać do 25 dzieci. Sale te będą 

posiadały przesuwaną ścianę pomiędzy nimi, co pozwoli na ich połączenie.  Dzięki czemu w nowej części powstanie pomieszczenie 

wielofunkcyjne, pozwalające znacząco podnieść komfort i bezpieczeństwo dzieci oraz warunki pracy dydaktycznej. W ramach 

rozbudowy przewidziano szatnię o powierzchni 28,68 m2, która będzie również odpowiednio przystosowana do potrzeb dzieci z 

niepełnosprawnościami. Całość projektu umożliwia utworzenie dodatkowych 50 miejsc dla dzieci oraz poprawę jakości świadczonych 

usług.W budynku wydzielono pomieszczenia higieniczno – sanitarne: łazienkę dla dzieci wraz z WC dla dzieci niepełnosprawnych, WC 

dla personelu wraz z przedsionkiem, pomieszczenie gospodarcze oraz szatnię. Do sal przylegają magazyny na leżaki oraz inne 

niezbędne wyposażenie.  Projekt przewiduje również zakup wyposażenia w tym sprzętu umożliwiającego integrację dzieci 

niepełnosprawnych.Zakres rzeczowy projektu:I. Prace przygotowawcze, II. Roboty budowlane i montażowe,III. Nadzór inwestorski, IV. 

Zakup wyposażenia V. Promocja projektuOgólna wartość projektu wynosi 1 804 140,46  zł.  

1 804 140,46               1 444 034,00                przedszkole 50 Rogowo



9 GMINA CEKCYN

Budowa przedszkola wraz 

z wyposażeniem w 

Cekcynie 

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.

3 495 340,57               2 080 000,00                przedszkole 175  CEKCYN

10 GMINA LUBANIE

Poprawa dostępności 

edukacji przedszkolnej 

poprzez budowę 

przedszkola 

samorządowego na 

terenie gminy 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.

3 639 958,17               2 000 000,00                przedszkole 125
GMINA 

LUBANIE



11 GMINA DRAGACZ
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.

2 655 176,40               1 874 850,17                przedszkole 75
GMINA 

DRAGACZ

12 GMINA BRODNICA

„Zwiększenie liczby miejsc 

w przedszkolach poprzez 

ich rozbudowę oraz 

adaptację istniejących 

pomieszczeń 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.

926 611,97                  580 266,68                   przedszkole 75  BRODNICA

13 GMINA GĄSAWA

Rozbudowa istniejącego 

budynku Przedszkola 

Samorządowego w 

Gąsawie, na terenie 

działki nr 155/4 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 higieniczno-sanitarnej obiektu, •

724 876,93                  538 284,29                   przedszkole 120  GĄSAWA



14 GMINA PAKOŚĆ

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.

4 109 678,00               2 550 000,00                przedszkole 101  PAKOŚĆ

15 GMINA STOLNO

Zwiększenie dostępu do 

wychowania 

przedszkolnego w 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                   przedszkole 40
 STOLNO, 

ROBAKOWO

16 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               839 095,78                   przedszkole 69  LUBIEWO



17 GMINA BOBROWO

Stworzenie nowych miejsc 

wychowania 

przedszkolnego poprzez 

przebudowę i remont 

części budynku 

Gimnazjum w Bobrowie 

wraz z budową placu 

zabaw.

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.

362 376,62                  256 107,26                   przedszkole 25  BOBROWO

18 GMINA DOBRE

Adaptacja części 

pomieszczeń szkolnych na 

przedszkole w Dobrem i 

na przedszkole w 

Krzywosądzy

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.

217 425,84                  184 811,96                   przedszkole 50  DOBRE

19 GMINA ROGOWO

Rozbudowa, przebudowa i 

nadbudowa budynku 

mieszkalnego ze zmianą 

sposobu użytkowania na 

budynek przedszkola 

gminnego w Rogowie

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 e-edukacji. Szacowany koszt projektu to 1 907 646,14 zł, w 

tym koszt wydatków kwalifikowalnych 1 839 909,87 zł.

3 154 404,24               1 314 096,14                przedszkole 50  ROGOWO

20 GMINA TOPÓLKA

Rozbudowa i przebudowa 

budynku Przedszkola w 

Topólce – zapewnienie 

równego dostępu do 

wczesnej edukacji 

elementarnej

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).

752 562,47                  625 561,09                   przedszkole 75  TOPÓLKA

21 GMINA WARLUBIE

Równanie szans – 

rozbudowa budynku o 

oddział dziecięcy 

przedszkolny w Wielkim 

Komorsku

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                   przedszkole 47
WIELKI 

KOMORSK



22 GMINA KIKÓŁ

Rozbudowa wraz z 

adaptacją części budynku 

Szkoły Podstawowej w 

Kikole na oddział 

przedszkolny

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                   przedszkole 117  KIKÓŁ

23 GMINA KSIĄŻKI

Zwiększenie liczby miejsc 

w przedszkolu w 

Książkach oraz wsparcie 

ich funkcjonowania

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.

832 438,66                  644 604,29                   przedszkole 90  KSIĄŻKI

24 GMINA PŁUŻNICA
Budowa przedszkola w 

miejscowości Płużnica

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.

6 056 099,98               2 167 724,99                przedszkole 100  PŁUŻNICA



25 GMINA MIASTA LIPNA

Rozbudowa budynku 

przedszkola publicznego 

nr 4 o nowe miejsca 

przedszkolne oraz sale 

dydaktyczne na potrzeby 

edukacji ekologicznej

"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.

1 354 883,96               786 185,49                   przedszkole 60  LIPNO

26 GMINA LIPNO

Utworzenie przedszkola 

samorządowego w 

miejscowości Karnkowo

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                   przedszkole 32 KARNKOWO



27
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-

POMORSKIE

Tylko w Korczaku jest 

super dzieciaku

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               4 395 976,11                przedszkole 97 TORUŃ

28 GMINA SZUBIN

Rozbudowa Szkoły 

Podstawowej w Turze 

wraz z wyposażeniem i 

adaptacją pomieszczeń na 

potrzeby świadczenia 

usług przedszkolnych

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                przedszkole 100 TUR

29 GMINA NOWA WIEŚ WIELKA

Budowa budynku 

przedszkola 6-

oddziałowego z 

przebudową istniejącej 

szkoły podstawowej oraz 

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.

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).

7 691 079,28               1 982 300,00                przedszkole 150
 NOWA WIEŚ 

WIELKA



30 GMINA OSIELSKO

Budowa przedszkola 

gminnego w Osielsku wraz 

z infrastrukturą 

towarzyszącą

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                przedszkole 100  OSIELSKO

31 GMINA CHEŁMŻA

Przedszkole Akademia 

Milusińskich - remont oraz 

przebudowa części 

budynku starej szkoły w 

miejscowości Skąpe w 

celu przystosowania do 

potrzeb punktu 

przedszkolnego.

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. 

736 041,90                  393 982,25                   przedszkole 25  CHEŁMŻA

32 GMINA WIELKA NIESZAWKA

Budowa 6 oddziałowego 

przedszkola wraz z 

węzłem żywieniowym w 

Małej Nieszawce działka 

nr 160/1

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                przedszkole 150
MAłA 

NIESZAWKA



33 GMINA KORONOWO

„Rozbudowa i 

przebudowa budynku 

przedszkola 

samorządowego w 

Koronowie – budynek 

przy ul. Paderewskiego 3”

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.

3 215 794,93               1 175 219,61                przedszkole 40  KORONOWO

34 GMINA CZERNIKOWO

Adaptacja części 

pomieszczeń Zespołu 

Szkół w Czernikowie na 

przedszkole

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.

1 493 881,05               1 080 000,00                przedszkole 84  CZERNIKOWO

35 GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

Rozbudowa i przebudowa 

Przedszkola Gminnego w 

Złejwsi Małej

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.

1 119 020,82               536 910,84                   przedszkole 125
ZŁA WIEŚ 

MAŁA

36 GMINA ŁYSOMICE

Rozbudowa budynku 

Przedszkola Publicznego 

JELONEK w miejscowości 

Papowo Toruńskie, gmina 

Łysomice

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                   przedszkole 25
PAPOWO 

TORUŃSKIE



37 GMINA MIASTO CHEŁMŻA

Remont i adaptacja 

pomieszczeń szkoły 

podstawowej nr 3 na 

potrzeby zwiększenia 

dostępności miejsc 

przedszkolnych

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.

1 745 304,23               449 782,10                   przedszkole 120  CHEŁMŻA

38
GMINA MIASTO GOLUB-

DOBRZYŃ

Poprawa efektywności 

energetycznej budynku 

Przedszkola Publicznego 

nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu

Celem projektu jest zmniejszenie energochłonności infrastruktury publicznej oraz poprawa jakości powietrza w regionie poprzez 

konieczną termomodernizację budynków użyteczności publicznej. Projekt poprawy efektywności energetycznej budynku Przedszkola nr 

2 w Golubiu- Dobrzyniu jest częścią założeń i celów jakie miasto Golub-Dobrzyń uznaje za priorytetowe m.in. ochrona środowiska. 

Termomodernizacja obejmuje działania polegające na ograniczaniu emisji pyłów oraz zredukowaniu zużycia energii.W ramach projektu 

przewidziana jest realizacja następujących działań: 1. opracowanie studium wykonalności, przygotowanie dokumentacji projektowej,2. 

roboty budowlane związane z termomodernizacją: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, wymiana włazu szybu zrzutni, 

termomodernizacja dachu, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji grzewczej,3. roboty 

uzupełniające (towarzyszące robotom dociepleniowym), m.in. wymiana parapetów okiennych zewnętrznych, podmurowanie kominów, 

przemurowanie ogniomiotów, wykonanie obróbek blacharskich oraz montaż instalacji odgromowych,4. promocja projektu,5. 

wynagrodzenie inspektora nadzoru inwestorskiego.Wskaźniki rezultatu bezpośredniego:-Produkcja energii cieplnej z nowo 

wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE - 15,90 MWht/rok.-Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej - 664,70GJ/rok.-Zmniejszenie 

rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych - 230787,50 kWh/rok.-Szacowany roczny spadek emisji gazów 

cieplarnianych - 55,39 Mg (ton równoważnika CO2).-Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - 0,02 

MWt.Wskaźniki produktu:-Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 szt.-Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania 

energii cieplnej z OZE - 1 szt.-Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji - 1326,63 m2.Wartość projektu wynosi: 

828282,69 zł, w tym dofinansowanie 704040,28 zł (85%) oraz wkład własny JST 124242,41 zł (15%).

845 510,54 704 040,28 przedszkole 0
Golub-

Dobrzyń



39 GMINA MIASTA TORUŃ

„Budowa instalacji 

fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności 

publicznej w Toruniu”

Przedmiotem przedsięwzięcia jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej (mikroinstalacji) w budynkach użyteczności 

publicznej na obszarze Miasta Torunia:1. Budynek użyteczności publicznej, ul. Grudziądzka 126 b;2. Zespół Szkół Nr 28, ul. Przy Skarpie 

13;3. III Liceum Ogólnokształcące, ul. Raszei 1;4. Zespół Szkół nr 8, ul. Łyskowskiego 28;5. Przedszkole Miejskie Nr 15, ul. Bażyńskich 

22.Celem głównym projektu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Miasta Toruń poprzez 

zastosowanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej. Panele (ogniwa) fotowoltaiczne są to urządzenia 

elektryczne, w których przy wykorzystaniu zjawiska fotoelektrycznego zachodzi bezpośrednia przemiana promieniowania świetlnego w 

energię elektryczną. Zainstalowana moc pojedynczej instalacji fotowoltaicznej nie przekraczać będzie 40 kWp. Łączna produkcja energii 

elektrycznej wyniesie ok. 149 662 kWh/rok.Wykorzystanie większości odnawialnych źródeł energii wiąże się z minimalnym wpływem 

na środowisko i przynosi wymierne efekty ekologiczno-ekonomiczne. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-

energetycznym, ma wpływ na oszczędność surowców energetycznych, poprawę stanu środowiska poprzez redukcje emisji szkodliwych 

substancji. Przewiduje się że w wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja emisji gazów cieplarnianych o ok. 121,52 Mg CO2/rok. Coraz 

szersze stosowanie źródeł odnawialnych przynosi również korzyści społeczne poprzez poprawę bezpieczeństwa 

energetycznego.Inwestycja realizowana będzie w latach 2017-2018. Projekt objęty jest pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej 

Kogeneracji oraz promowanie energii ze źródeł odnawialnych w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

858 456,68 372 529,48 przedszkole 0 Toruń

40 GMINA WIELGIE

Przebudowa z rozbudową 

budynku przedszkola w 

ZPO Wielgie

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę z rozbudową budynku przedszkola w ZPO Wielgiem i jego wyposażenie. Głównym celem 

projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wielgie poprzez rozbudowę istniejącego budynku Przedszkola 

w ZPO Wielgie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni się do upowszechnienia i zwiększenia edukacji przedszkolnej na obszarze 

obowiązywania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu Lipnowskiego, w którego skład wchodzi Gmina Wielgie. 

Poprzez rozbudowę budynku przedszkola zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych, a co za tym idzie dostępność do publicznej edukacji 

przedszkolnej. Poprawie ulegną także warunki nauki i zabawy dla dzieci, co wpłynie na jakość świadczonych usług w zakresie opieki 

przedszkolnej. Nowopowstałe miejsca przedszkolne zniwelują problem, jakim jest niewystarczający dostęp do usług edukacyjnych w 

zakresie wychowania przedszkolnego. Ponadto ograniczeniu ulegną wydatki rodziców na dojazdy do przedszkola. Zapewnienie opieki 

nad najmłodszymi spowoduje, że kobiety będą mogły wrócić do pracy, na skutek czego zmniejszy się poziom bezrobocia i poprawie 

ulegnie sytuacja gospodarcza Gminy. Beneficjentem projektu są mieszkańcy Gminy Wielgie.

1 467 325,64 359 934,98 przedszkole 95 Wielgie

41 GMINA DĄBROWA BISKUPIA

Przebudowa przedszkola 

w Dąbrowie Biskupiej 

wraz z wyposażeniem.

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Budżet 

projektu obejmuje: wykonanie robót budowlanych, zakup niezbędnego wyposażenia, opracowanie dokumentacji technicznej, nadzór 

inwestorski, promocję projektu oraz zarządzanie projektem. Na terenie gminy Dąbrowa Biskupia nie ma przedszkola publicznego, 

zapewniającego opiekę nad dziećmi. Funkcjonują 4 oddziały przedszkolne i 3 punkty przedszkolne przy placówkach wychowania 

podstawowego, w ramach których dzieci mają zapewnioną opiekę przez ok. 5 godzin dziennie. Ponadto, istniejące punkty przedszkolne 

mogą zapewnić opiekę maksymalnie dla grupy liczącej 45 dzieci. Istniejące na terenie gminy punkty przedszkolne niestety nie 

zapewniają całodziennej opieki dzieciom, w związku z czym część pracujących rodziców korzysta z przedszkoli znajdujących się poza 

terenem gminy. Przedmiotowa inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby oraz wpisuje się w typy projektów 

przewidziane do dofinansowania w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną. Działania podjęte przez 

wnioskodawcę przyczynią się m.in. do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, poprawy poziomu prawidłowego 

rozwoju psychoruchowego oraz przebiegu wychowania przedszkolnego. Projekt pozwoli także na wypełnienie obowiązków w zakresie 

zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym przez Gminę Dąbrowa Biskupia. Rezultaty uzyskane 

w niniejszym projekcie, w sposób bezpośredni wpisują się w realizację celów określonych w SZOOP RPO Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną, Schemat: Inwestycje związane z budową i 

adaptacją istniejących obiektów na potrzeby świadczenia usług edukacji przedszkolnej w ramach polityki terytorialnej.

1 200 988,78 914 109,61 przedszkole 100
Dąbrowa 

Biskupia



42 GMINA MOGILNO

Remont budynku 

Przedszkola nr 3 w 

Mogilnie

Przedmiotem projektu jest remont budynku Przedszkola nr 3 w Mogilnie zlokalizowanego przy ulicy Marii Konopnickiej 15 a. Zakres 

działań w projekcie:- wymiana istniejącego pokrycia dachu wraz z izolacją,- elewacja, - przystosowanie łazienek dla potrzeb 

niepełnosprawnych: wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej ,wymiana okładzin ściennych i podłogowych,wymiana porcelany i 

armatury łazienkowej, - instalacje elektryczne, - stolarka drzwiowa, - konstrukcja stropów -sufity podwieszane, podłogi i okładziny - 

różne pozostałe- porządkowe (prace porządkowe)

1 349 434,76 1 035 758,13 przedszkole 125 Mogilno

43 GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Przebudowa budynku 

Zespołu Szkół i Placówek 

Nr 1 w Świeciu nad Osą na 

potrzeby przedszkola

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku ZS i Placówek nr 1 na potrzeby przedszkola w miejscowości Świecie nad Osą, które 

będzie zapewniać 45 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. Beneficjentem projektu omawianego w niniejszym Wniosku jest Gmina 

Świecie nad Osą. Warto zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków 

utworzonego przedszkola, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym 

Wniosku. Głównym problemem jest słaby dostęp do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świecie nad Osą.Głównym 

celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Świecie nad Osą poprzez przebudowę 

budynku ZS i Placówek nr 1. Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się następująco: 1. Roboty budowlane: 06.2019-

08.20192. Promocja projektu: 06.2019-08.2019

184 217,20 156 584,62 przedszkole 45
Świecie nad 

Osą

44 GMINA BRZUZE

Rozbudowa z przebudową 

części budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Ostrowitem dla potrzeb 

przedszkola - etap I.

Realizowany przez gminę Brzuze projekt zakłada przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki położonej w 

miejscowości Ostrowite dla potrzeb utworzenia przedszkola samorządowego (działka 169/5). Przedsięwzięcie stanowi odpowiedź na 

zidentyfikowane problemy gminy Brzuze, w tym: konieczność zamknięcia ze względu na zły stan techniczny prowadzonego w 

dzierżawionym obiekcie przedszkola samorządowego, ograniczona liczba miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego, niski 

odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym oraz słaby dostęp do wysokiej jakości usług edukacyjnych. Gminę Brzuze 

charakteryzuje szczególnie niski wskaźnik objęcia dzieci wychowaniem przedszkolnym. Mniej niż połowę dzieci w latach 2013-2016 

objęto edukacją na poziomie przedszkolnym, w tym w 2016r. zaledwie 41,1% dzieci w wieku 3-5 lat. Skala problemu na terenie gminy 

Brzuze świadczy o konieczności podjęcia działań zmierzających do zwiększenia ilości miejsc wychowania przedszkolnego. Głównym 

celem inwestycji jest zapewnienie lepszego dostępu do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy 

Brzuze. W ramach inwestycji zaplanowano przebudowę części budynku Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki położonej w miejscowości 

Ostrowite. Nastąpi całkowita reorganizacja kompleksu szkolnego poprzez przeniesienie Szkoły Podstawowej do dawnego budynku 

Gimnazjum oraz zagospodarowanie części dotychczas pełniącej funkcję szkoły podstawowej na cele utworzenia przedszkola 

samorządowego. Realizowany projekt umożliwi zwiększenie odsetka dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie gminy 

Brzuze o 15 osób.

547 203,30 410 402,48 przedszkole 50 Brzuze

45 GMINA RYŃSK

Budowa budynku 

przedszkola w 

Jarantowicach

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola w miejscowości Jarantowice, które będzie zapewniać 40 miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, wraz z zakupem wyposażenia przedszkola. Beneficjentem projektu omawianego w niniejszym Wnioskiem jest Gmina 

Ryńsk. Warto zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć wychowanków 

utworzonego przedszkola, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym 

Wnioskiem. Głównym problemem jest słaby dostęp do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk.Głównym celem 

projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk poprzez wybudowanie budynku 

przeznaczonego na przedszkole. Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się następująco: 1. Roboty budowlane: 

06.2018 r.-08.2019 r.2. Roboty elektryczne: 06.2018 r.-08.2019 r.3. Roboty elektryczne – przyłącze WLZ: 06.2018 r.-08.2019 r.4. Roboty 

sanitarne: 06.2018 r.-08.2019 r.5. Roboty sanitarne – przyłącza: 06.2018 r.-08.2019 r.6. Zakup wyposażenia: 06.2018 r.-08.2019 r.7. 

Promocja projektu: 06.2018 r.-08.2019 r.

1 599 000,00 800 000,00 przedszkole 40 Ryńsk



46 GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Zmiana sposobu 

użytkowania pomieszczeń 

parteru w części 

zachodniej istniejącego 

budynku Szkoły 

Podstawowej w 

Nowogrodzie wraz z ich 

niezbędną przebudową na 

przedszkole

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń parteru w części zachodniej istniejącego budynku Szkoły 

Podstawowej w Nowogrodzie wraz z ich niezbędną przebudową na przedszkole.Beneficjentem projektu omawianego w niniejszym 

wniosku jest Gmina Golub-Dobrzyń. Warto zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy 

zaliczyć wychowanków utworzonego oddziału przedszkolnego, wychowawców, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji 

objętej niniejszym wnioskiem.Głównym problemem jest niewystarczający dostęp do usług wychowania przedszkolnego na terenie 

Gminy Golub-Dobrzyń.Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy 

Golub-Dobrzyń poprzez zmianę sposobu użytkowania części budynku Szkoły Podstawowej w Nowogrodzie wraz z niezbędną 

przebudową na przedszkole. Planowanym produktem realizacji projektu będą: a) Liczba wspartych obiektów infrastruktury 

przedszkolnej – 1 szt.Do horyzontalnych wskaźników produktu zalicza się:a) Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami – 1 szt.b) Liczba projektów, w których sfinansowano koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 

niepełnosprawnościami – 0 szt.Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie: a) Liczba osób korzystających z objętej wsparciem 

infrastruktury przedszkolnej – 52 os.b) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury 

edukacyjnej – 52 os.c) Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 52 os.Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się 

następująco: 1. Prace przygotowawcze: 06.2017 - 08.20182. Roboty budowlane: 01.2019 – 08.20193. Roboty sanitarne: 01.2019 – 

08.20194. Roboty elektryczne: 01.2019 – 08.20195. Nadzór inwestorski: 05.2019 – 08.20196. Promocja projektu: 01.2019 – 08.2019

251 821,13 214 047,96 przedszkole 52

Golub-

Dobrzyń - 

gmina wiejska

47 GMINA ŚLIWICE

Tworzenie nowych miejsc 

dla dzieci oraz 

rozszerzenie świadczenia 

usług edukacji 

przedszkolnej w 

przedszkolu 

BOROWIACZEK poprzez 

adaptację, rozbudowę, 

nadbudowę istniejącego 

przedszkola

Przedmiotem projektu będzie nadbudowa, rozbudowa i przebudowa przedszkola Borowiaczek w Śliwicach na potrzeby funkcjonowania 

oddziałów przedszkolnych. W ramach inwestycji planuje się przebudowę i rozbudowę istniejącego budynku na potrzeby 6 sal 

przedszkolnych z sanitariatami, kuchnią i pomieszczeniem socjalnym. Ponadto przewiduje się również całkowitą wymianę instalacji 

elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania z wymianą źródła ciepła oraz wykonanie instalacji p.poż. i 

instalacji alarmowo – teletechnicznej. Zaprojektowano również wykonanie ocieplenia ścian i stropodachu oraz wymianę stolarki 

okiennej i drzwiowej w budynku. Konieczne jest również zagospodarowanie terenu obejmujące w szczególności zapewnienie 

właściwego bezpieczeństwa dzieci i rodziców wraz z prawidłową komunikacją oraz stworzenie warunków do prowadzenia zajęć na 

świeżym powietrzu. W tym celu planuje się budowę placu zabaw, miejsc postojowych i dojść z kostki betonowej i płyt ażurowych, 

naprawę i przebudowę ogrodzenia, a także remont zjazdów. Projekt przewiduje także zakup niezbędnego wyposażenia przedszkola. W 

rozbudowanym i przebudowanym obiekcie będzie funkcjonowało 150 miejsc przedszkolnych, z których 28 będą stanowiły miejsca 

nowo utworzone.

2 115 130,39 804 642,18 przedszkole 150 Śliwice

48 GMINA INOWROCŁAW

Tworzenie nowych miejsc 

wychowania 

przedszkolnego oraz 

rozszerzenia oferty 

ośrodków wychowania 

przedszkolnego poprzez 

rozbudowę Szkoły 

Podstawowej w m. Góra o 

budynek przedszkola.

Projekt zakład rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Podstawowej w m. Góra o budynek przedszkola z dodatkową liczbą miejsc 

wychowania przedszkolnego (10). W rozbudowanej części obiektu powstaną 2 sale przedszkolne wraz z węzłem sanitarnym (dla każdej 

sali osobno), toaletami oraz pomieszczeniami gospodarczymi dla dzieci w wieku 3 - 5 lat. Powierzchnia zabudowy wyniesie 180 m2, z 

tego pow. użytkowa 157,46 m2. Infrastruktura będzie dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, toalety). Dzięki 

nowej bazie realizowane będą zajęcia z podstawy programowej dla przedszkola oraz zajęcia dodatkowe wspomagające rozwój dzieci 

oraz zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty, a także zwiększające szanse niepełnosprawnym. 

Dzięki realizacji przedmiotu projektu będzie możliwe objęcie nauczaniem przedszkolnym 50 dzieci w 6 grupach.

488 738,49 300 000,00 przedszkole 50
Inowrocław - 

gmina wiejska

49 GMINA NOWE

Budowa przedszkola 

samorządowego w 

Nowem wraz z 

wyposażeniem

Przedmiotem projektu jest w budowa nowego 9-cio oddziałowego przedszkola publicznego w miejscowości Nowe, które będzie 

zapewniać 225 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym (w tym 83 nowe miejsca), wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw) i 

zakupem wyposażenia.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań: 1. Budowa przedszkola2. Wyposażenie 

budynku3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku wraz z placem zabaw

8 030 707,55 3 320 000,00 przedszkole 83 Nowe



50 GMINA MROCZA
"Budowa Przedszkola 

Miejskiego w Mroczy"

Przedmiotowy projekt przewiduje budowę przedszkola wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem przyległego terenu 

(budowa elementów małej architektury, parkingu, ciągów pieszych i jezdnych, zieleni). W swojej koncepcji budynek przedszkola ma 

stanowić kompleks edukacyjny i znajdować się w pobliżu budynku Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum w Mroczy. Budynek ma być 

przeznaczony docelowo dla 200 dzieci w wieku przedszkolnym. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia i upowszechnienia 

edukacji przedszkolnej na obszarze obowiązywania Strategii ORSG Powiatu Nakielskiego, w której skład wchodzi Gmina Mrocza. Jest to 

niezmiennie ważne, gdyż obecnie odsetek dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym (48,9%) jest dużo niższy niż średnia w woj. 

kujawsko-pomorskim (72,8%). W ramach realizacji projektu zwiększy się liczba miejsc wychowania przedszkolnego. Nowe przedszkole 

będzie przygotowane na przyjęcie dzieci z likwidowanego starego obiektu Przedszkola Miejskiego oraz z oddziałów znajdujących się w 

Szkole Podstawowej w Mroczy. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Mrocza, 

dostosowanie nowej infrastruktury do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz poprawa jakości świadczonych usług w zakresie 

opieki przedszkolnej.

8 415 340,00 3 760 000,00 przedszkole 200 Mrocza

51 GMINA KĘSOWO

Przebudowa pomieszczeń 

oddziałów przedszkolnych 

w Szkole Podstawowej w 

Kęsowie i w Żalnie oraz 

ulepszenie pomieszczeń 

oddziału przedszkolnego 

w Drożdzienicy

Projekt dot. przebudowy pomieszczeń oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Kęsowie i w Żalnie oraz ulepszenie 

pomieszczeń oddziału przedszkolnego w Drożdzienicy. Głównym celem projektu jest zapewnienie lepszego dostępu do usług 

edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kęsowo. Wśród celów szczegółowych projektu uwzględniono 

doprowadzenie obiektów, w których świadczone jest wychowanie przedszkolne do właściwego stanu technicznego, zwiększenie ilości 

miejsc wychowania przedszkolnego w działających na terenie gminy placówkach oraz zwiększenie dostępności usług wychowania 

przedszkolnego dla dzieci niepełnosprawnych.W wyniku realizacji inwestycji nastąpi zwiększenie liczby miejsc w placówkach 

wychowania przedszkolnego, w tym: o 2 miejsca w Kęsowie i 14 w Żalnie. Łącznie w wyniku realizowanego projektu powstanie 

dodatkowe 16 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym. W celu zwiększenia dostępności usług wychowania przedszkolnego dla dzieci 

niepełnosprawnych zaplanowano dostosowanie obiektu w Żalnie i Drożdzienicy do potrzeb tej grupy osób.

624 395,96 468 204,72 przedszkole 16 Kęsowo, Żalno

52
P.W. E-MIR MAJEWSKI 

MIROSŁAW

Adaptacja budynku na 

potrzeby funkcjonowania 

przedszkola w 

Gniewkowie.

Celem projektu jest zwiększenie o 7 liczby miejsc przedszkolnych w gminie Gniewkowo poprzez adaptację budynku do celów 

wychowania przedszkolnego poprzez zakup i montaż armatury sanitarnej, zakup i montaż oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, a 

także zakup i montaż elementów placu zabaw. Prace adaptacyjne obejmują wyposażenie budynku W wyniku projektu bezpośrednie 

wsparcie otrzyma jedna placówka, do której będzie uczęszczało 35 dzieci, przy czym w gminie Gniewkowo nastąpi zwiększenie liczby 

miejsc przedszkolnych o 7. Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 roku.

92 484,82 63 912,27 przedszkole 7 Gniewkowo

53
PRZEDSZKOLE DWUJĘZYCZNE 

SMERFUŚ

Budowa przedszkola w 

miejscowości Stary Toruń, 

Gmina Zławieś Wielka

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola w miejscowości Stary Toruń, Gmina Zławieś Wielka. Nowo otwarte przedszkole będzie 

miało 4 oddziały po 25 osób w każdym. Nowo otwarta placówka gwarantuje zatrudnienie dużo większej ilości kadry, zmniejszając 

poziom bezrobocia. Realizacja przedmiotowego projektu ma na celu wyeliminowanie problemów związanych z brakiem miejsc 

wychowania przedszkolnego. Beneficjentami projektu są: Przedszkole Dwujęzyczne „Smerfuś”, dzieci wychowania przedszkolnego, ich 

rodzice, mieszkańcy gminy, jak i regionu. Osoby zarządzające przedszkolem, zajmujące się opieką nad dziećmi. projekt obejmuje 

również promocję projektu. Działanie realizowane na terenie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego. Ośrodek wychowania przedszkolnego zlokalizowany na obszarze wiejskim według klasyfikacji DEGURBA.

1 163 580,00 240 000,00 przedszkole 25 Stary Toruń

SUMA EFRR 143 517 461,62 81 136 326,88 3530

Projekty dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego:

Lp.
Beneficjent Nazwa 

beneficjenta
Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość ogółem Wkład UE

forma 

wsparcia 

ilość miejsc 

opieki

Miejsce 

realizacji - 

gmina



1 GMINA BOBROWO

Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania 

przedszkolnego w Gminie 

Bobrowo

Projekt będzie finansowany przez rok w okresie od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2018 roku. W ramach projektu zwiększy się liczba 

dzieci korzystających z edukacji przedszkolnej na terenie gminy. Punkt przedszkolny funkcjonował będzie przez 10 godzin dziennie, 5 

dni w tygodniu (pon – piątek), przez okres 12 m-cy. Z edukacji przedszkolnej dzieci będą korzystały przez 11 – m-cy. W sierpniu 2018r. 

oddział będzie nieczynny. (urlopy nauczycieli, zakupy, wyposażenia, drobne naprawy i remonty ). Ze środków projektu zostaną także 

zakupione pomoce dydaktyczne do przedszkola oraz wyposażenie, niestanowiące środków trwałych oraz cross-financingu. Zadanie 

wpisuje się w cel szczegółowy osi Priorytetowej 10 – cel szczegółowy 1 – zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych Projekt zakłada 

finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres 12 miesięcy. Gmina zapewni 

trwałość poprzez funkcjonowanie nowego oddziału przez okres minimum 2 lat od daty zakończenia projektu. Zostaną zatrudnione 2 

osoby – nauczyciele wychowania przedszkolnego. W ramach projektu planowane jest również doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli. Kadra nauczycielska będzie składała się z 2 osób zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o 

przepisy Karty Nauczyciela. Ponadto w oddziale przedszkolnym zatrudniona zostanie 1 osoba personelu obsługowego (sprzątaczka) na 

umowę zlecenie. W oddziale przedszkolnym będzie realizowany program wychowania przedszkolnego zgodny z podstawą 

programową. Oferta edukacyjna będzie uwzględniała naukę języka angielskiego oraz zajęcia logopedyczne. Na potrzebę takich zajęć 

zwracali uwagę rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych działających na terenie Gminy Bobrowo.

300 000,00 255 000,00 przedszkole 25 Bobrowo

2
GMINA MIASTO GOLUB-

DOBRZYŃ

Wsparcie wychowania 

przedszkolnego w Mieście 

Golub – Dobrzyń

Celem projektu jest tworzenie warunków równych szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym, zamieszkałych na terenie 

Gminy Miasto Golub Dobrzyń poprzez utworzenie 36 nowych miejsc dla 36 dzieci w Przedszkolu Publicznym nr 2 im. Marii Konopnickiej 

w okresie od IX 2017 do VI 2018r. W Golubiu–Dobrzyniu funkcjonują cztery przedszkola, z czego jedno przedszkole publiczne, będące 

jednostką organizacyjną Gminy Miasto Golub – Dobrzyń. Projekt obejmuje tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w 

funkcjonujących ośrodkach wychowania przedszkolnego. Potrzeba realizacji projektu na terenie miasta wynika z braku odpowiedniej 

liczby miejsc w przedszkolach oraz braku odpowiednich zajęć i pomocy dydaktycznych dla dzieci w przedszkolach. W Przedszkolu 

Publicznym nr 2 w Golubiu – Dobrzyniu stosunek miejsc przedszkolnych i liczba złożonych podań przedstawia się następująco: w roku 

szkolnym 2015/2016 wpłynęło 126 wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, przyjęto 73 dzieci; - w roku szkolnym 2014/2015 

wpłynęło podczas rekrutacji 109 wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola, przyjęto 50 dzieci; - w roku szkolnym 2013/2014 

wpłynęły podczas rekrutacji 94 karty zgłoszenia dziecka do przedszkola, przyjęto 74 dzieci. W związku z powyższym zasadnym staje się 

zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach. Ponadto odsetek dzieci w wieku 3-5 lat objętych wychowaniem przedszkolnym na terenie 

powiatu jest niższy niż średnia dla województwa. Grupa docelowa: dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkałe na terenie Miasta 

Golubia - Dobrzynia. Wskaźnik produktu kluczowy: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.) - 

21K, 15M, 36O. Wskaźnik rezultatu specyficzny dla projektu: Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które funkcjonują na koniec 

okresu realizacji projektu dzięki dofinansowaniu z EFS - 21K, 15M, 36O. Wskaźnik produktu specyficzny dla projektu: Liczba oddziałów 

(pomieszczeń) przedszkolnych wyremontowanych i doposażonych w ramach projektu-2

306 512,50 260 535,62 przedszkole 36
Golub-

Dobrzyń



3 GMINA BRODNICA

„Poprawa jakości edukacji 

przedszkolnej w Gminie 

Brodnica"

Projekt „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Brodnica" realizowany w gminie wiejskiej Brodnica (woj. Kuj.-pom.) (kryt 

prem 10.2.1 B.2.3 kryt meryt 6.3.1. C.2.4) w okresie 2018.09-2019.08 (reg konk str. 34). Cel główny osiągnięcie inteligent rozw 

zwiększającego spójność społ i terytor woj. kuj.-pom. przy inwestowaniu w kształcenie, szkolenia na rzecz zdobywania nowych 

umiejętności i uczenia się przez całe życie, poprzez poprawę jakości eduk przedszkol w Przedszkolach Gminnych z terenu Gminy 

Brodnica przez realizację dodat zajęć oraz utworzenie 75 nowych miejsc eduk przedszkol dla dzieci w wieku 3-5 lat (dla 37dz,38ch). Cele 

szczegółowe: 1 utworzenie 75 nowych miejsc wychow przedszkol w nowej bazie lokalowej; 2- rozszerzenie oferty wychowa przedszkol 

o dodat zaj zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty u 160 x dz. (80 dz, 80 ch). Dodat. zaj 

wyrów. tj. logoped., korekcyjno-kompens, gimnast- korekcyjna, rytmika (kryt prem 10.2.1 B.2.5); 3 doskonal kompeten naucz w 

zakresie pedag specjal, (kryt prem 10.2.1 B.2.4) 1 nauczyciela (1K, 0M) Trwałość nowo utworzonych miejsc wych przedszkol. zostanie 

zapewniona od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat (kryter dostępu 10.2.1 B.1.4).Dodatkowe zajęcia wraz 

z doskonaleniem kompetencji nauczycieli nie przekroczą 12 miesięcy (zgodnie z kryterium dostępu 10.2.1 B.1.3 i B.1.5). Zwiększenie 

dostępu do wychow przedszkol w stosunku do roku 31.12.2014 roku wyniesie powyżej 39,89% (kryt prem 10.2.1 B.2.1 kryt meryt 6.3.1. 

C.2.2). Wszystkie realizowane działania są wynikiem przeprowadzonej przez przedszkola analizy zapotrzeb na nowe miejsca 

wychowania przedszkolnego (kryt dostępu 10.2.1 B.1.7). Analiza stanowi uzup prowadzonych działań przez oddziały przed 

rozpoczęciem projektu. Projekt EFS i EFRR jest zgodny ze Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Brodnickiego 

zał nr 3 poz. 1 Pl10a oraz zał nr 6 poz.11 pl 10i (kryt dostępu 10.2.1.B.1.8).

104 399,98 88 739,98 przedszkole 160
Brodnica - 

gmina wiejska

4 GMINA LIPNO

Poszerzenie oferty 

edukacyjnej Gminy Lipno 

o dodatkowe placówki 

wychowania 

przedszkolnego w 

miejscowości 

Trzebiegoszcz i Maliszewo

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci na terenie Gminy Lipno. Realizacja projektu 

skutkować będzie zmniejszeniem barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównywaniem szans dzieci pochodzących z terenów 

wiejskich. Poprawie ulegnie jakość i efektywność kształcenia elementarnego. Grupa docelową w ramach projektu, są przede wszystkim 

dzieci w wieku przedszkolnym, ale również ośrodek wychowania przedszkolnego, znajdujący się w Gminie Lipno. Przeprowadzenie 

projektu pozwoli na osiągnięcie odpowiednich dla typu projektu wskaźników produktu i rezultatu, m.in: liczba dzieci, które dzięki 

uczestnictwu w zajęciach dodatkowych zwiększyły swoje szanse edukacyjne, liczba miejsc wychowania przedszkolnego funkcjonujących 

po zakończeniu projektu. Osiągnięcie wskaźników odbywać się będzie dzięki realizacji zadań opisanych w projekcie. Powyższe założenia 

zostaną osiągnięte poprzez objęcie wychowaniem przedszkolnym większej niż dotychczas liczby dzieci, zatrudnienie wykwalifikowanej 

kadry nauczycielskiej, organizację zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zadania w ramach projektu to: I Utworzenie 

nowych punktów przedszkolnych na terenie Gm.Lipno, tj. A. Utworzenie po jednej grupie (20 osobowej) przedszkolaków w punktach 

przedszk. w Maliszewie i Trzebiegoszczu, B. Wyposażenie obiektów w meble, pomoce dydakt, art. plastyczne sprzęt audiowizualny i 

ICT, TIK, C. Zatrudnienie personelu II. Realizacja zajęć dodatkowych w nowoutworzonych punktach A. Zorganizowanie zajęć 

stymulujących rozwój psychoruchowy i kompetencji społeczno-emocjonalne, B. Zorganizowanie zajęć specjalistycznych 

logopetycznych, terapeutycznych. C. Zorganizowanie zajęć specjalist. dla rodziców, gdzie objęte wsparciem będą dzieci. D. Zakup 

sprzętu niezbędnego do realizacji zajęć Działania te przyczynią się do rozwoju Gminy Lipno. Zakup sprzętu pozwoli na zwiększenie 

zainteresow. dzieci zajęciami i przyczyni się do łatwiejszego stymulowania ich wiedzy.

420 000,00 357 000,00 przedszkole 37
Lipno - gmina 

wiejska



5 GMINA CEKCYN

"Dobry start" – poprawa 

jakości wychowania 

przedszkolnego w Gminie 

Cekcyn

Projekt "Dobry start" – poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Cekcyn” realiz. w gminie wiejskiej Cekcyn (k. 

premiującym 10.2.1 B.2.3 oraz k. meryt.6.3.1. C.2.4) w okresie od 2018.09 do 2019.08 (regul.str. 34). Cel główny projektu - osiągnięcie 

inteligentnego rozwoju zwięk. spójność społeczną i terytorialną woj. Kuj.-pom. przy inwestowaniu w kształcenie, szkolenia na rzecz 

zdobywania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie, poprzez poprawę jakości edukacji przed. w Przed. Gmin. w Cekcynie 

dzięki realizacji dodat. zaj. oraz utw. 52 nowych miejsc edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5 lat (dla 26 dz, 26 ch). Cele 

szczegółowe: 1 utworzenie 52 nowych miejsc wycho. przedszkol. w nowej bazie lokalowej; 2- rozszerz. oferty ośrod. wych. Przedszkol. 

o dodat. zajęcia zwiększające szanse eduka. dzieci oraz wyrów. zdiagnoz. deficyty u 125 x dz. (60 dz, 65 ch). Dodat. zajęcia wyrów. tj. 

logoped., korek.-kompen., gimnast.- korek., rytmika, zajęcia socjoterap. (kryt. prem. 10.2.1 B.2.5), 3 –doskonal. Komp. nauczycieli w 

zakresie pedagogiki specjalnej, (k. premiującym 10.2.1 B.2.4) 1 nauczyciel (1K, 0M). Wnioskodawca zapewnieni trwałość nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat (k. dostępu 

10.2.1 B.1.4). Natomiast dodatkowe zajęcia wraz z doskonaleniem kompetencji nauczycieli nie przekroczy 12 miesięcy (k. dostępu 

10.2.1 B.1.3 i B.1.5). Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w stosunku do roku 31.12.2014 roku wyniesie powyżej 25% 

(k. premiującym 10.2.1 B.2.1 k.meryt. 6.3.1. C.2.2). Wszystkie działania są wynikiem przeprow. przez przedszkola analizy zapotrzeb. na 

nowe miejsca wych. przedszkol. (k. dost. 10.2.1 B.1.7). Analiza stanowi uzup. prowadz. działań przez oddziały przed rozpoczęciem 

projektu. Projekt EFS i EFRR jest zgodny ze Strategią ORSG dla Powiatu Tucholskiego. Nr 6/149/16 z dnia 10 lutego 2016 r. oraz akt. - 

uchwała nr 83/1381/16 z 31.08.2016 r

138 387,08 117 629,01 przedszkole 52 Cekcyn

6 GMINA DOBRE

Poprawa jakości 

świadczenia usług 

edukacyjnych przez 

przedszkole w Dobrem i 

przez przedszkole w 

Krzywosądzy

Celem projektu jest utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Dobrem w oddziałach zamiejscowych w 

Dobrem oraz w Krzywosądzy. W wyniku realizacji przedsięwzięcia planuje się osiągnięcie wskaźnika produktu w postaci 50 miejsc 

wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie. Grupę docelową projektu stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz 

nauczyciele wychowania przedszkolnego, a także podmiot w postaci Publicznego Przedszkola w Dobrem. W ramach przedsięwzięcia 

planuje się dofinansować etat dwóch nauczycieli i dwóch pomocy nauczyciela, którzy swoją opieką obejmą dzieci korzystające z 

nowoutworzonych miejsc przedszkolnych. Całkowita wartość projektu to 213 133,80 zł. Dofinansowanie w ramach EFS stanowi 181 

163,72 zł, a więc 85% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

213 133,80 181 163,72 przedszkole 50 Dobre

7 GMINA DRAGACZ
Edukacja w Grupie 

przedszkolnej

„Edukacja w Grupie przedszkolnej” realiz. w gminie wiejskiej Dragacz (woj. Kuj.-pom.) kryt. prem. 10.2.1 B.2.3 oraz kryt. merytor. 6.3.1. 

C.2.4) w okresie od 2018.09 do 2019.0. Cel główny to osiągnięcie inteligentnego rozwoju zwiększającego spójność społeczną i 

terytorialną woj. kuj.-pom. przy inwestow w kształcenie, szkolenia na rzecz zdobywania nowych umiejętności i uczenia się przez całe 

życie, poprzez poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolu Gminnym w m. Grupa przez realizację dodat. zajęć oraz 

utworzenie 75 nowych miejsc eduk przedszk dla dzieci w wieku 3-5 lat (dla 37dz, 38ch). Cele szczegółowe: 1 utworzenie 75 nowych 

miejsc wychow przedszk w nowej bazie lokalowej, 2 rozszerzenie oferty ośrodka wychow przedsz o dodat zajęcia zwiększające szanse 

eduk dzieci oraz wyrów zdiagnoz deficyty u 75 dzieci (37dz, 38ch). Dodat zajęcia wyrów tj. logoped, korek-kompens, gimnast-korek, 

rytmika, zajęcia socjoterapeutyczne. (kryt. prem. 10.2.1 B.2.5); 3 doskonalenie kompet nauczycieli w zakresie pedagog specjal, co jest 

premiow w ramach kompeten (kryt. prem. 10.2.1 B.2.4) 1 nauczyciel (1K, 0M) Wnioskodawca zapewnieni trwałość nowo utworzonych 

miejsc wychow. przedszkol. od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat (kryt. dostępu 10.2.1 B.1.4).Dodat 

zajęcia wraz z doskonal kompet nauczycieli nie przekroczy 12 miesięcy (kryt. dostępu 10.2.1 B.1.3 i B.1.5). Zwiększenie dostępu do 

wychow. przedszkol. w stosunku do roku 31.12.2014 wyniesie minimum 15% (kryt. prem. 10.2.1 B.2.1; kryt. merytor. 6.3.1. C.2.2).). 

Wszystkie realizowane działania są wynikiem przeprowadz przez przedszkole analizy zapotrzeb na nowoutworzone miejsca wychow 

przedszkol (kryt. dostępu 10.2.1 B.1.7). Analiza stanowi uzupeł prowadz działań przez oddziały przed rozpoczęciem projektu. Projekt 

EFS i EFRR jest zgodny ze Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Świeckiego załącznik nr 3 poz. 1 Pl10a oraz 

załącznik nr 6 poz.1 pl 10i (kryt. dostępu 10.2.1 B.1.8

125 746,25 106 883,75 przedszkole 75 Dragacz



8 GMINA KSIĄŻKI

Rozszerzenie oferty 

przedszkola o dodatkowe 

zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dla 

dzieci w Gminie Książki

Celem projektu jest: zwiększenie dostępności wychowania przedszkolnego w Gminie Książki, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci 

w wieku 3-6 lat, uzyskanie przez 1 nowozatrudnionego nauczyciela dodatkowych kwalifikacji. Rezultatem projektu będzie: objęcie 

edukacją przedszkolną 25 dzieci w wieku 3-5 lat, objęcie 90 dzieci w wieku 3-6 lat dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej, 1 nowozatrudniony nauczyciel uzyska nowe kwalifikacje. Grupą docelową projektu będzie: 25 

nowoprzyjętych dzieci w wieku 3-5 lat, 90 dzieci w wieku 3-6 lat dzieci, które będą objęte zajęciami dodatkowymi, 1 nowozatrudniony 

nauczyciel, który zdobędzie nowe kwalifikacje. Główne zadania, które zostaną zrealizowane w ramach projektu: utworzenie oddziału 

przedszkolnego dla 25 dzieci w wieku 3-5 lat, rekrutacja dzieci w wieku 3-6 lat na zajęcia dodatkowe, realizacja zajęć dodatkowych dla 

dzieci w wieku 3-6 lat, uzyskanie przez 1 nowozatrudnionego nauczyciela nowych kwalifikacji. Opis techniczno-ekonomiczny działań 

zrealizowanych w trakcie realizacji projektu: nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe korzystać będą ze sprzętu oraz pomocy 

dydaktycznych znajdujących się w przedszkolu.

100 747,11 85 597,07 przedszkole 25 Książki

9 GMINA LIPNO

Poszerzenie oferty 

edukacyjnej Gminy Lipno 

o dodatkową placówkę 

wychowania 

przedszkolnego w 

miejscowości Karnkowo

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszk. dzieci na terenie Gminy Lipno. Realizacja proj. skutkować 

będzie zmniejszeniem barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównywaniem szans dzieci pochodzących z terenów wiejskich. 

Poprawie ulegnie jakość i efektywność kształcenia elementarnego. Gr. docelową w ramach projektu, są dzieci w wieku przedszk., ale 

również ośrodek wych. przedszkolnego, znajdujący się w Gminie Lipno. Powyższe założenia zostaną osiągnięte poprzez objęcie 

wychowaniem przedszk. większej niż dotychczas liczby dzieci, zatrudnienie wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej, organizację zajęć 

dodatkowych dla dzieci w wieku przedszkolnym. Zadania w ramach projektu to: 1. Utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego i bieżące funkcjonowanie placówki: a.Utworzenie dwóch szesnastoosobowych grup przedszkolaków, 2. Wyposażenie 

ww. obiektów w pomoce dydakt., art. plastyczne, drobny sprzęt. b.Zatrudnienie personelu c.Bieżące funkcj. obiektów oraz 2. Realizacja 

zajęć dodatkowych w przedszkolu: org. zajęć dodatkowych, zakup mat. dydakt. Organizacja zajęć będzie z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci – na podstawie przeprowadzonej 

diagnozy potrzeb, zorg. zajęć eksperckich dla dzieci z logopedii. Koszty związane z bieżącą działalnością oraz zajęciami dodatkowymi 

będą realizowane i finansowane w ramach projektu przez 12 m-cy. Kwota wydatków na realizację zajęć dodat. nie przekroczy 30% 

kosztów bezpośrednich projektu. Realiz. projektu pozwoli na osiągnięcie odpowiednich dla typu projektu wskaźników produktu(20 

dzieci objętych w dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz 32 miejsc wych. Przeds) i 

rezultatu (32 miejsc wych. Przedsz., które zostaną utrzymane w okresie trwałości tj. co najmniej 2lat od daty zakończenia realizacji 

projekt(do31.07.2020r).

330 000,00 280 500,00 przedszkole 32
Lipno - gmina 

wiejska

10 GMINA LUBANIE

Zwiększenie liczby miejsc 

wraz z poprawą jakości 

usług edukacyjnych w 

placówkach 

przedszkolnych na terenie 

gminy Lubanie

W ramach projektu zaplanowano działania służące poprawie dostępu do eduk. przedszk. w Gminie Lubanie na podst. diagnozy 

obrazującej gł. problemy w tym zakresie. Obejmowała ona m.in. potrzeby eduk. i deficyty dzieci, potrzeby w zakresie bazy dydaktycznej 

(doposażenie/infrastruktura) i kadry pedagogicznej (analiza posiadanych kwalifikacji i potencjału zawod. pod kątem potrzeb dzieci). 

Diagnoza przeprowadzona została w VIII 2016 r. Cel proj: Zwiększenie o 50 liczby miejsc przedszk. zapewniających indywidalizację 

procesu edukacji przedszk. na terenie Gminy Lubanie, rozszerzenie oferty przedszkola o zaj. dodatkowe zwiększające szanse 

edukacyjne dla 100 dzieci z terenu Gm. Lubanie oraz podniesienie kwalifikacji zawod. w zakresie pedagogiki specj. 1 nauczyciela 

zatrudnionego w Przedszkolu Samorządowym w Lubaniu do 30.06.2019 r. (zg. z określ. w OSI) Gł produkty i rezultaty osiągnięte w 

wyniku proj.: A. wskaźniki produktu: 100 dzieci, które zostaną objęte dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszk.; 50 miejsc wychowania przedszk. dofinansowanych w programie i 1 nauczyciel, objęty wsparciem B. wskaźniki 

rezultatu 1 nauczyciel, który uzyska kwalif. lub nabędzie kompet. i 50 miejsc wychowania przedszk., które będą funkcjonować 2 l po 

uzyskaniu dofinansowaniu ze środków EFS. Gł. zadania w ramach proj.: 1.Utworzenie nowych miejsc edukacji przedszk. (utworzonych 

będzie 50 miejsc eduk. przedszk. w nowo wybudowanym budynku przedszkola samorządowego) 2. Funkcjonowanie nowych miejsc 

edukacji przedszk. (przez max. okres 12 m-cy), 3. Zajęcia dodatkowe zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące zdiagnozowane 

deficyty (dobrane zg z potrzebami i deficytami), 4. Doskonalenie umiejęt. i kwalif. zawod. nauczycieli. Do realiz. zostaną zaangażowane 

zasoby własne wnioskodawcy (kadra i nakłady finansowe – wkład własny) oraz osoby i podmioty zewnętrzne wybrane zg z 

obowiązującymi u wnioskodawcy procedurami, których udział będzie niezbędny do realizacji ce

599 285,00 509 392,25 przedszkole 50 Lubanie



11 GMINA LUBIEWO
Aktywny przedszkolak - 

zdolny uczeń

Głównym celem realizacji projektu jest zmniejszenie dysproporcji w dostępie do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie 

gminy Lubiewo i poprawa szans edukacyjnych poprzez stworzenie dodatkowych 69 miejsc (3 nowe oddziały) dla dzieci w wieku 

przedszkolnym w Zespole Szkół im. Wojska Polskiego w Lubiewie. Realizacja projektu jest odpowiedzią na zdiagnozowane w gminie 

problemy z dostępem do usług wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubiewo, w której stopień upowszechnienia edukacji 

przedszkolnej wynosił w 2014 r. 59,8% i był niższy niż w woj.kuj-pom. Całkowity koszt projektu wynosi 200 000,00 zł. Sfinansowana 

zostanie bieżąca działalność nowo utworzonych miejsc OWP w okresie 12 miesięcy, tj. od 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r. Prowadzone 

będą również dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty: logopedyczne, 

korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Nowo zatrudnieni w OWP nauczyciele zostaną objęci 

wsparciem w zakresie doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych w obszarze pedagogiki specjalnej. Ww. działania wpisują 

się w zakres i główne zasady interwencji wskazane dla celu tematycznego 10. Pozwolą one na wczesną edukację dzieci pochodzących z 

gminy wiejskiej i z utrudnionym dostępem do takich usług, a więc z obszaru o niskim stopniu upowszechnienia wychowania 

przedszkolnego. Jednocześnie, ułatwią one dzieciom objętym wsparciem start w systemie edukacji i zwiększą ich kompetencje 

społeczne. Zakres działań uwzględnia zarazem prognozy demograficzne, jak i popyt na usługę edukacji przedszkolnej oraz 

uwarunkowania w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępnie do nich. W efekcie realizacji projektu powstanie 69 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnej, 94 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej, a 2 nauczycieli zostanie objętych wsparciem w programie.

200 000,00 170 000,00 przedszkole 69 Lubiewo

12 GMINA MIASTA LIPNA

Lipnowskie przedszkolaki 

– zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci w 

wieku przedszkolnym

Projekt pn.: "Lipnowskie przedszkolaki – zwiększenie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym" polega na stworzeniu nowych 

miejsc przedszkolnych w obiekcie powstałym w wyniku realizacji przedsięwzięcia finansowanego w ramach EFRR, z jednoczesnym 

wdrożeniem ciekawej oferty zajęć dodatkowych, w tym z zakresu integracji sensorycznej, logopedii, gimnastyki korekcyjnej oraz 

doskonalenie i podnoszenie kwalifikacji nauczycieli. W ramach projektu utworzone ze środków EFRR zaplecze, zostanie odpowiednio 

doposażone w materiały dydaktyczne do prowadzenia zajęć. Przedsięwzięcie zakłada prowadzenie zajęć podstawowych oraz 

dodatkowych, w szczególności edukacja ekologiczna i programowanie. W ramach projektu planuje się także podnoszenie kwalifikacji 

osób pracujących z dziećmi. Projektem zostanie objętych 60 dzieci zrekrutowanych do przedszkola oraz 4 nauczycieli prowadzących 

zajęcia. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków EFS. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji 

przedszkolnej dzieci na terenie Gminy Miasta Lipna. Realizacja projektu skutkować będzie zmniejszeniem barier w dostępie do edukacji 

przedszkolnej. Poprawie ulegnie jakość i efektywność kształcenia elementarnego. Grupą docelową w ramach projektu, są przede 

wszystkim dzieci w wieku przedszkolnym, ale również nauczyciele prowadzący zajęcia z dziećmi. Przeprowadzenie projektu pozwoli na 

osiągnięcie odpowiednich dla typu projektu wskaźników produktu i rezultatu, m.in: liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej, liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowana w programie, liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie. Osiągnięcie wskaźników odbywać się będzie dzięki 

realizacji zadań opisanych w projekcie. Projekt zostanie zrealizowany w okresie od czerwca 2018 do sierpnia 2019 roku.

480 000,00 408 000,00 przedszkole 60 Lipno



13 GMINA PAKOŚĆ

Nie garb się – nie 

wystarczy. Kształtowanie 

prawidłowej postawy ciała 

dzieci w wieku 

przedszkolnym z terenu 

gminy Pakość poprzez 

organizowanie zajęć 

rekreacyjno-ruchowych z 

elementami gimnastyki 

korekcyjnej

Projekt realizowany w okresie VIII 2018-IX 2019 na obszarze Gminy Pakość. Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych 101 

dzieci (53 dz., 48 chł.) w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Pakość poprzez udział dzieci w formach wsparcia edukacji 

przedszkolnej (zajęcia w ramach podstawy programowej oraz dodatkowe) oraz jako działanie towarzyszące podniesieniu wiedzy i 

umiejętności nauczycieli. Działania będą możliwe dzięki utworzeniu 101 nowych miejsc wychowania przedszkolnego. W ramach 

przedmiotowego projektu zakłada się realizację zajęć zgodnie z podstawą programową MEN, zajęć dodatkowych tj. zajęcia w zakresie 

gimnastyki-korekcyjnej oraz wyjścia na basen w celu stymulowania rozwój psychoruchowego dzieci. Planuje się także skierować 2 

nauczycieli na kurs z zakresu profilaktyki logopedycznej i logorytmiki w celu podniesienia kompetencji. Główne wskaźniki planowane do 

osiągnięcia: -Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 101 szt.; - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 2 osoby; - Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 50 osób. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 

lat tj. w okresie 01 X 2019-30 IX 2021. W ramach projektu powstaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozszerzona zostanie 

oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz poprawie 

ulegną kompetencje zawodowe nauczycieli niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki wdrożeniu projektu zostanie 

zwiększona dostępność publicznej edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Pakość, która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie 

edukacyjnym i socjalizacyjnym dzieci.

100 000,00 85 000,00 przedszkole 50 Pakość

14 GMINA PŁUŻNICA

Zwiększenie liczby miejsc 

przedszkolnych oraz 

wsparcie ich 

funkcjonowania

Głównym celem projektu jest zwiększenie w gminie Płużnica udziału dzieci w wieku przedszkolnym w dostępie do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla 100 dzieci w wieku przedszkolnym poprzez wsparcie funkcjonowania 

nowego przedszkola zlokalizowanego w miejscowości Płużnica, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia dodatkowe i 

zwiększenie kompetencji zawodowych 4 nauczycieli. Realizacja projektu odpowiada na potrzeby grup docelowych w projekcie 

związanymi z niskim poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Płużnica (w 2014 r. wśród dzieci 3-5 lat wyniósł 

59,9%). Całkowity koszt projektu wynosi 1 030 312,60 zł. Sfinansowana zostanie działalność nowo utworzonych miejsc w OWP w 

okresie 12 miesięcy, tj. od 1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. 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.

1 053 806,40 895 735,44 przedszkole 100 Płużnica

15 GMINA ROGOWO

Zwiększenie dostępu do 

wysokiej jakości usług 

świadczonych w Ośrodku 

Wychowania 

Przedszkolnego Gminy 

Rogowo

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych, a także podniesienie kompetencji dwóch nauczycieli oraz 

realizacja dodatkowych zajęć dla 20 dzieci objętych edukacją przedszkolną. W ramach projektu powstanie 50 nowych miejsc 

przedszkolnych w miejscowości Rogowo, w nowo utworzonym Ośrodku Wychowania Przedszkolnego -przedszkole. W ramach projektu 

dwóch nauczycieli zdobędzie kwalifikacje lub kompetencje z zakresu pedagogiki specjalnej (oligofrenopedagogiki) i gimnastyki 

korekcyjno-kompensacyjnej. W ramach projektu planuje się również realizacje dodatkowych zajęć z zakresu logopedii i zajęć 

stymulujących rozwój psychoruchowy, a także zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i zajęć 

dodatkowych. Realizację przedmiotowego projektu przewiduje się w terminie od 01.11.2018 r. do 31.12.2019 r. Z projektu 

finansowane będzie wynagrodzenie 2 nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla dwóch grup po 10 dzieci, wynagrodzenie 2 

nowo zatrudnionych nauczycieli, studia podyplomowe 2 nowo zatrudnionych nauczycieli, zakup pomocy dydaktycznych do 

prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych, zajęć logopedycznych i ruchowych, wyżywienie dzieci.

150 000,00 127 500,00 przedszkole 50 Rogowo



16 GMINA STOLNO

Zwiększenie dostępu do 

wychowania 

przedszkolnego w Gminie 

Stolno

Cel proj.:1.Zwiększ.licz.miejsc przedszk.w G.Stolno;2.Polepszenie dostępu do usług eduk.w zakresie wych.przedszk.;3.inwest.w kształc.i 

szkol.na rzecz zdobyw.umiejętn.uczenia się przez całe życie;4.rozszerz.oferty istniejących OWP o dodatk.zajęcia zwiększ.szanse 

eduk.dzieci 3-5lat i wyrównujące zdiagnoz.deficyty;5.podnies.kwal. i komp.nauczyc.wych.przedszk.Produkty i rezultaty:Licz.miejsc 

wych.przedszk.dof.w progr.-40;Licz.dzieci objęt.w ramach progr.dodatk. zajęc.zwiększ.ich szanse eduk.w eduk.przedszk.-

94(52K42M);Licz.nauczyc.objęt.wsparciem w progr.-4(K);Licz.nauczyc.którzy uzyskali kwal.lub nabyli komp.po opuszczeniu progr.-4(K); 

Grupą docelową proj.są dzieci w wieku przedszk.(94 dzieci52K42M w tym 40 na nowo utworz.miesc) w myśl art.14ust.1 ustawy o 

syst.ośw.szczególnie dzieci 3-5 lat i pracow.OWP (2 nauczyc.2K). Zadania w proj.:1.Zakup pomocy dydak.dla 2 

OWP;2.Zatrudn.nauczyc.wych.przedszk. i asystent.nauczyc.;3.Podnies.kwal.zawod.nauczyc;4.Org.zajęć specjalist.dla dzieci;5.Org. zajęć 

dodat.rozwijających kompetencje społe.-emocjonalne;6.Wyżywienie dla dzieci na nowo utw.miejscach wych. przedszk(40).Opis techn.-

ekonom.proj.:realizacja proj.pozwoli na utw.40 nowych miejsc wych.przedszk.w tym:25 w ZSNr2Robakowo;15 w 

ZSNr1Stolno.Zwiększ.licz.miejsc (40) powoduje konieczność zwiększ. licz.etat.nauczyc.(3,92etat/4 os./4K) i asystent.(min.3 

os/2,5etatu/K).2 nauczyc.wych.przedszk.będzie skierow.na studia podypl.(pedagogika specjalna i wczesnoszk.) oraz na kursy i szkol. 

celem podnies.komp. i doskonal. umiejętn. Rozszerzona będzie oferta eduk.OWP o dodat.zajęcia w tym specjalist.(np.:korekcyjno-

kompens.,logoped., socjoterapeut.,zaj.rozwijaj.komp.społ.–emocjonal.).Os.objęte wsparciem uczęszczają/będą uczęsz. /będą 

pracow.w OWP Robakowo i Stolno,G.Stolno,woj.kuj.pom.,obszar wiejski.Ogólny koszt proj.:479999,84zł;kwota dof.z 

fund.EFS:407999,86zł(85%).Realizacja proj.jest uzasadn.ekonom. i stanowi odpowiedź na prognozow.wzrost zapotrzebow.na miejsca 

op.przedszk.w G.Stolno

479 999,84 407 999,86 przedszkole 40 Stolno

17 GMINA ŚWIEDZIEBNIA
Równy dostęp do edukacji 

przedszkolnej

CEL PROJEKTU: Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 13 dziewczynek i 12 chłopców w wieku przedszkolnym (w 

rozumieniu art. 14 ust. 1 ustawy o systemie oświaty) zamieszkałych w Gminie Świedziebnia zlokalizowanej na terenie województwa 

kujawsko-pomorskiego oraz podniesienie jakości i rozszerzenie oferty świadczonych usług edukacyjnych w przedszkolu, dla którego 

organem prowadzącym jest Gmina Świedziebnia W OKRESIE 1.09.2017-30.06.2018, w tym -zwiększenie o 25 liczby miejsc i ich 

utrzymanie przez okres trwałości projektu w funkcjonującym ośrodku wychowania przedszkolnego -rozszerzenie oferty o dodatkowe 

zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty -zwiększenie kompetencji zawodowych 

niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 2 nowo zatrudnionych nauczycielek GŁÓWNE PRODUKTY I REZULTATY: Liczba 

miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25 Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie – 2 Liczba 

dzieci objętych w ramach dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 25 Liczba nauczycieli, 

którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2 GRUPY DOCELOWE: Dzieci w wieku przedszkolnym 

zamieszkałe na terenie Gminy Świedziebnia, Nowo zatrudnieni nauczyciele ośrodka wychowania przedszkolnego Szkoła Podstawowa w 

Świedziebni prowadząca oddziały przedszkolne ZADANIA: 1) Utworzenie i bieżące finansowanie nowych miejsc w przedszkolu 2) Zajęcia 

dodatkowe (realizowane poza godzinami bezpłatnymi funkcjonowania OWP, tj. po godz. 13, tematyka: aktywność ruchowa, aktywność 

plastyczna, aktywność taneczna, aktywność wokalna, rozwój mowy - zabawy słowne) 3) Wsparcie dla nowo zatrudnionych nauczycieli 

(szkolenia w zakresie kształtowania kompetencji zawodowych związanych z edukacją przedszkolną, tematyka ustalana po 

przeprowadzeniu bilansu kompetencji)

104 781,75 89 064,48 przedszkole 25 Świedziebnia



18 GMINA TOPÓLKA

Organizacja zajęć 

dodatkowych w 

oddziałach 

przedszkolnych w Gminie 

Topólka

Głównym celem proj. jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci na terenie Gminy Topólka. Realizacja proj. 

skutkować będzie zmniejszeniem barier w dostępie do edukacji przedszkolnej i wyrównywaniem szans dzieci pochodzących z terenów 

wiejskich. Poprawie ulegnie jakość i efektywność kształcenia elementarnego. Grupą docelową w ramach projektu, są przede wszystkim 

dzieci w wieku przedszkolnym 3- 5 lat, ale również punkt przedszkolny w Topólce. Przeprowadzenie proj. pozwoli na osiągnięcie 

odpowiednich dla typu projektu wskaźników produktu i rezultatu: liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje 

po opuszczeniu programu - 1, liczba dzieci objętych w ramach programu dodat. zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacje w eduk. 

przedszkolnej - 25, liczba dzieci, które dzięki uczestnictwu w zajęciach dodat. zwiększyły swoje szanse eduk. - 25, liczba miejsc wych. 

przedszk. dofinans. w programie - 25, liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedsz. - 25, liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w program. - 1. Osiągnięcie wskaźników odbywać się będzie dzięki realizacji zad. opisanych w proj. Powyższe zał. zostaną 

osiągnięte poprzez objęcie wych. przedszkolnym większej niż dotychczas liczby dzieci, organiz. zajęć dodatkowych dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, szkolenie dla nowo zatrudnionego nauczyciela wych. przed. Zadania w ramach projektu to: 1. Szkolenie nauczyciela 2. 

Realiz. zajęć dodat.: zajęcia stymul. rozwój psychoruchowy i wykorzyst. gim. korek. oraz zajęcia rozwijające kompetencje społ.-

emocjonalne 3. Organizacja opieki przedszkolnej. Działania te przyczynią się do rozwoju Gminy. Dodatkowe zajęcia i zakupiony w 

ramach EFRR sprzęt dydaktyczny wpłyną na zwiększenie zainteresowania dzieci i przyczynią się do łatwiejszego stymulowania ich 

wiedzy. Realizacja projektu jest uzasadniona ekonomicznie i stanowi odpowiedź na prognozowany wzrost zapotrzebowania na miejsca 

op. przedszkolnej na terenie Gminy Topólka

119 499,80 101 574,80 przedszkole 25 Topólka

19
WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-

POMORSKIE

"Przedszkolaki – 

debeściaki – edukacja 

przedszkolna i terapia dla 

dzieci z 

niepełnosprawnościami”

Projekt pt. „Przedszkolaki – debeściaki – edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami” zakłada finansowanie 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego specjalnego, prowadzenie dodatkowych zajęć 

edukacyjnych oraz terapii specjalistycznych i rehabilitacyjnych z dziećmi w ramach nowo powstałego przedszkola specjalnego oraz 

Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu (SOSW) 

prowadzącym edukację dzieci z niepełnosprawnościami. Prowadzone zajęcia mają na celu zwiększenie szans edukacyjnych dzieci z 

niepełnosprawnościami w edukacji przedszkolnej. Ponadto projekt przewiduje doskonalenie zawodowe nauczycieli SOSW, warsztaty 

dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami oraz turnusy rehabilitacyjne. Projekt zakłada objęcie edukacją przedszkolną 26 dzieci z 

niepełnosprawnościami (6 grup) 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 26 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. Budynek zostanie wybudowany i wyposażony w 

specjalistyczny sprzęt i pomoce dydaktyczne w ramach poddziałania 6.3.1.

2 441 364,57 2 075 159,88 przedszkole 26 Toruń



20 GMINA SZUBIN
Aktywne przedszkole 

szansą na sukces dziecka

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Szubin. Projekt przewiduje:-utworzenie 

nowych miejsc wychowania przedszkolnego, -rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, -doskonalenie umiejętności i kompetencji 

zawodowych nauczycieli, które są niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. W wyniku realizacji projektu powstaną: 

1.Wskaźnik rezultatu: -Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu wartość bazowa 

0, wartość docelowa 5 osób 2.Wskaźniki produktu: -Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej wartość docelowa 50 osób -Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w 

programie wartość docelowa 80 szt. -Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie wartość docelowa 5 osób -Liczba ośrodków 

wychowania przedszkolnego objętych wsparciem wartość docelowa 1 szt. -Liczba miejsc wychowania przedszkolnego, które 

funkcjonują 2 lata po uzyskaniu dofinansowania ze środków EFS wartość docelowa 80 szt. Grupa docelowa: mieszkańcy Bydgosko-

Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, a w szczególności dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Szubin oraz nauczyciele, którzy 

w wyniku realizacji projektu podwyższą swoje umiejętności i wykształcenie. Projekt przewiduje:1.Studia podyplomowe dla nauczycieli, 

2.Kursy i warsztaty doskonalające oraz szkolenie dla nauczycieli, 3.Uruchomienie dodatkowych zajęć dla dzieci z -języka angielskiego z 

elementami sztuki, -Arteterapii, -sportowych z gimnastyką korekcyjną, -ekologicznych z eksperymentami -taneczno-rytmicznych, -

logopedycznych, -terapii pedagogicznej, 4.Zakup sprzętu i wyposażenia do realizacji zajęć przedszkolnych, 5.Utrzymanie przedszkola. 

Łączny koszt działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu wynosi 169338,00 zł.

205 076,78 174 315,26 przedszkole 80 Szubin

21 GMINA CHEŁMŻA

Przedszkole Akademia 

Milusińskich - remont oraz 

przebudowa części 

budynku starej szkoły w 

miejscowości Skąpe w 

celu przystosowania do 

potrzeb punktu 

przedszkolnego

Celem projektu zintegrowanego EFS z EFRR „Przedszkole Akademia Milusińskich - remont oraz przebudowa części budynku starej 

szkoły w miejscowości Skąpe w celu przystosowania do potrzeb punktu przedszkolnego” 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. Ze środków EFS utworzonych zostanie 25 miejsc 

przedszkolnych przygotowanych dla dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy pochodzącym z różnych środowisk. Sfinansowana zostanie 

bieżąca działalność nowego OWP w okresie 12 miesięcy, tj. od 09.2018 do 08.2019. Dzieci uczestniczyć będą w zajęciach dodatkowych 

z języka angielskiego i rytmiki oraz znajdą się pod opieką logopedy. Ww. działania, łączące inwestycję w ramach EFRR ze wsparciem EFS, 

wpisują się w zakres i główne zasady interwencji wskazane dla celu tematycznego 10. Pozwolą one na wczesną edukację dzieci 

pochodzących z gminy wiejskiej i z utrudnionym dostępem do takich usług, a więc z obszaru o niskim stopniu upowszechnienia 

wychowania przedszkolnego. Jednocześnie, ułatwią one dzieciom objętym wsparciem start w systemie edukacji i zwiększą ich 

kompetencje społeczne. Zakres działań uwzględnia zarazem prognozy demograficzne, jak i popyt na usługę edukacji przedszkolnej oraz 

uwarunkowania w zakresie zróżnicowań przestrzennych w dostępnie do nich.

137 012,50 116 460,62 przedszkole 25
Chełmża - 

gmina wiejska



22 GMINA OSIELSKO Kraina zabawy

Projekt realizowany w okresie IX 2017-VIII 2018 na obszarze Gminy Osielsko. Celem głównym jest wyrównanie szans edukacyjnych 100 

dzieci (45 dz., 55 chł.) w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Osielsko poprzez udział dzieci w formach wsparcia edukacji 

przedszkolnej (zajęcia w ramach podstawy programowej oraz dodatkowe) oraz jako działanie towarzyszące podniesieniu wiedzy i 

umiejętności nauczycieli w okresie 01.09.2017-31.08.2018. Działania będą możliwe dzięki utworzeniu 100 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego. W ramach przedmiotowego projektu zakłada się realizację zajęć zgodnie z podstawą programową MEN, zajęć 

dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne, taneczne oraz korekcyjno-kompensacyjne. Planuje się także skierować 8 nauczycieli na kurs 

profilaktyki logopedycznej i logorytmiki w celu podniesienia kompetencji zawodowych. Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia: -

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 100 szt.; - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub 

nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 8 osób; - Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 100 osób. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych 

miejsc wychowania przedszkolnego w ramach projektu od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat tj. w 

okresie 01 IX 2018-31 VIII 2020. W ramach projektu powstaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozszerzona zostanie oferta 

przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz poprawie ulegną 

umiejętności zawodowe nauczycieli niezbędne do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Dzięki wdrożeniu projektu zostanie 

zwiększona dostępność publicznej edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Osielsko, która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie 

edukacyjnym i socjalizacyjnym dzieci.

179 627,25 152 679,33 przedszkole 100 Osielsko

23 GMINA NOWA WIEŚ WIELKA
Mali przedszkolacy duże 

możliwości

Projekt realizowany w okresie IX.2018-VIII.2019 na obszarze Gminy Nowa Wieś Wielka (Brzoza). Celem głównym jest wyrównanie szans 

edukacyjnych 50 dzieci (26 dz., 24 chł.) w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Nowa Wieś Wielka poprzez udział dzieci w 

formach wsparcia edukacji przedszkolnej (zajęcia podstawowe oraz dodatkowe) oraz jako działanie towarzyszące podniesienie wiedzy i 

umiejętności nauczycieli w okresie 01.09.2018-31.08.2019. Działania będą możliwe dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego. W ramach przedmiotowego projektu zakłada się realizację zajęć podstawowych zgodnie z podstawą programową 

MEN, zajęć dodatkowych tj. zajęcia logopedyczne, z psychologiem, z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz korekcyjno-

kompensacyjne i z socjoterapii. Planuje się także skierować 1 nauczyciela na studia podyplomowe w zakresie pedagogiki rewalidacyjnej 

w celu podniesienia kwal. zaw. Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia: -Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie – 50 szt.; - Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu – 1 osoba; - Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej – 50 osób. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego w ramach 

projektu od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat tj. w okresie 01.IX.2019-31.VIII.2021. W ramach proj. 

powstaną nowe miejsca wychow. przedszk., rozszerzona zostanie oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększ. szanse edukacyjne 

dzieci, wyrównujące zdiagnozowane deficyty oraz poprawie ulegną umiej. zawodowe nauczycieli niezbędne do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym. Dzięki wdrożeniu projektu zostanie zwiększona dostępność edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Nowa Wieś 

Wielka, która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie edukacyjnym i socjalizacyjnym dzie

114 235,43 96 535,43 przedszkole 50
Nowa Wieś 

Wielka

24 MIASTO BYDGOSZCZ
AKADEMIA 

PRZEDSZKOLAKA

CELEM PROJEKTU jest utworzenie 208 nowych miejsc przedszkolnych, doposażenie/adaptacja OWP, podniesienie kompetencji zaw. 86 

nauczycieli (84K, 2M), wsparcie 5 rodziców oraz realizacja zajęć dodatkowych dla 266 dzieci (121 dz. i 145 chł.) zwiększających szanse 

edukacyjne w okresie 01.03.2018-28.02.2019.DOCELOWE WSKAŹNIKI jakie planuje się osiągnąć w realizowanym projekcie:-Liczba 

dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 266;-

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 208;-Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie - 86;-Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu – 86;-Liczba dzieci 

korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 208. GRUPA DOCELOWA - projekty skierowany jest do 266 dzieci (121 dz. i 

145 chł.) zamieszkujących na obszarze Miasta Bydgoszczy w wieku przedszkolnym (zgodnie z ustawą o sys. oświaty), które zostaną 

objęte edukacją przedsz. Wsparciem zostanie objętych 7 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego z siedzibą w Bydgoszczy oraz 86 (84K, 

2M) nauczycieli wychowania przedszkolnego i 5 (5K) rodziców dzieci objętych wsparciem. ZADANIA – zaplanowano doposażenie OWP, 

sfinansowanie bieżącego funkcjonowania, realizację zajęć dodatkowych oraz podniesienie kompetencji nauczycieli.

2 744 225,64 2 332 591,79 przedszkole 204 Bydgoszcz



25
GMINA KOWALEWO 

POMORSKIE

Wyrównanie szans 

edukacyjnych i 

zapewnienie wysokiej 

jakości usług 

edukacyjnych 

świadczonych w 

przedszkolu poprzez 

organizację zajęć 

dodatkowych dla dzieci

Celem projektu jest zapewnienie wysokiej jakości opieki nad dziećmi oraz poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej do 30.06.2019 r. 

na obszarze Gminy Kowalewo Pomorskie będącej częścią ZIT BTOF poprzez utworzenie 14 nowych miejsc przedszkolnych w istniejącym 

Przedszkolu Publicznym w Kowalewie Pomorskim. Projekt będzie realizowany na obszarze wiejskim wg klasyfikacji DEGURBA- 

kryterium strategiczne premiujące C.2.2. Grupę docelową stanowią:- dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z ustawą o systemie 

oświaty,- ośrodki wychowania przedszkolnegoz obszaru Gminy Kowalewo Pomorskie. Dla projektu przyjęto wdrożenie następujących 

zadań:- utworzenie i finansowanie działalności nowych miejsc przedszkolnych, - prowadzenie dodatkowych zajęć dydaktycznych- 

indywidualne zajęcia z logopedą, nauczycielem zajęć gimnastyki korekcyjnej oraz taneczne i plastyczne, które będą służyły wyrównaniu 

zdiagnozowanych deficytów.Wdrożenie powyższych działań poprzedzone zostanie zakupem wyposażenia do nowo utworzonego 

oddziału przedszkolnego oraz wyposażeniem placu zabaw.

163 218,47 138 735,69 przedszkole 14
Kowalewo 

Pomorskie

26 GMINA MIASTA TORUŃ
Toruńskie przedszkolaki - 

kreatywne dzieciaki

Wnioskodawcą jest GMT będąca organem prowadzącym 17 PM i oddz.przedsz. w 24 SP, w tym 3 OWP, które zostaną objęte wsparciem 

w ramach proj: PM 8, PM 11 i PM 15.Celem proj. jest utworzenie i utrzymanie 225 nowych miejsc przedszk., podniesienie 

kwal.zawod.48 n-li wych.przedsz. oraz realizacja zajęć dodatk.zwiększających szanse eduk. 675 dzieci do 31.07.2019.Zakres projektu 

obejmuje:-Utworzenie nowych miejsc wych.przedsz., w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w 

funkcjonujących OWP,-Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse eduk. dzieci oraz wyrównujące 

zdiagnozowane deficyty,-Doskonalenie umiejętności, kompet. lub kwal. zawodowych n-li, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedszkolnym, w tym z dziećmi z niepełnosprawnościami.W wyniku realizacji projektu powstanie 225 nowych miejsc przedszkolnych 

w trzech OWP. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat 

od zakończenia projektu tj. od 31.07.2019 r.Zasadność realizacji wsparcia na rzecz OWP potwierdzają diagnozy przygotowana i 

przeprowadzona przez OWP i zatwierdzone przez organ prowadzący Gminę Miasta Toruń.Projekt będzie realizowany od 2017-04-19 do 

2019-07-31.W efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:1. Produktu:-Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] – 675;-Liczba miejsc 

wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 225;-Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] – 

53.2. Rezultatu:-Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 48.Projekt 

będzie realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. będzie skierowany do osób fizycznych (dzieci i nauczycieli) mieszkających lub 

pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz OWP zlokalizowanych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego.

2 593 332,37 2 204 332,51 przedszkole 225 Toruń
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CENTRUM OPIEKUŃCZO-

EDUKACYJNE S.C. BARBARA 

RYDLICHOWSKA, EWA 

KORPUSIŃSKA-PRUSAK

Mogę osiągnąć wiele tylko 

daj mi szansę

Pierwsze lata życia dziecka decydują o jego rozwoju i dalszych losach. Znacząca część możliwości intelektualnych człowieka kształtuje 

się w pierwszych latach życia. Większość wrodzonych predyspozycji rozwija się intensywnie w wieku przedszkolnym, dotyczy to także 

zdolności uczenia się. Działania edukacyjne, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego dziecka przynoszą najlepsze rezultaty 

właśnie w okresie przedszkolnym. Jest to także najlepszy okres na zapobieganie ewentualnym trudnościom w nauce – niwelowanie 

dysharmonii rozwojowych, terapię zaburzeń, wyrównywanie zaniedbań środowiskowych. Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że 

edukacja przedszkolna to bardzo ważny etap życia człowieka. W każdym przedszkolu dziecko nauczy się lepiej funkcjonować w grupie, 

stanie się bardziej samodzielne i będzie lepiej przygotowane do rozpoczęcia nauki w szkole, ale to przedszkole integracyjne da szanse 

dziecku na to , by stało się bardziej otwarte, tolerancyjne i nauczy jak żyć bez uprzedzeń i stereotypów, co może okazać się bardzo 

przydatne w późniejszym życiu.W Inowrocławiu i gminie Inowrocław, na terenie gdzie COE zamierza otworzyć przedszkole integracyjne 

funkcjonują 2 przedszkola z oddziałami integracyjnymi. Nasz projekt przyczyni się do otwarcia kolejnego przedszkola integracyjnego i 

objęcie edukacją przedszkolną i zajęciami dodatkowymi 45 dzieci , pozwoli na zdobycie przez 2 nauczycieli dodatkowych kwalifikacji do 

pracy z dziećmi o SPE oraz udzieli wsparcia 8 rodzicom dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z Inowrocławia i gminy 

Inowrocław. Wartość projektu 994 325 PLN

994 325,00 845 176,25 przedszkole 45 Inowrocław
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NIEPUBLICZNY PUNKT 

PRZEDSZKOLNY "TROSKLIWE 

MISIE" KAROLINA 

SKÓLMOWSKA

Stworzenie 35 nowych 

miejsc przedszkolnych w 

gminie Obrowo oraz 

podniesienie kwalifikacji 

nauczycieli

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych w Obrowie (gmina wiejska Obrowo) o 35 w punkcie przedszkolnym, który 

będzie zorganizowany na wynajętej powierzchni, dostosowanej do funkcjonowania ośrodka wychowania przedszkolnego (OWP), jak 

również podniesienie kwalifikacji pracowników (1 nauczyciela) w zakresie pedagogiki specjalnej. W ramach projektu wsparcie uzyska 

jedna placówka (punkt przedszkolny), jak również 35 dzieci w dwóch grupach przedszkolnych, a także jeden nauczyciel w postaci 

nabycia kwalifikacji w zakresie pedagogiki specjalnej (studia podyplomowe zakończone egzaminem i uzyskaniem certyfikatu). Grupą 

docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) zamieszkujące gminę Obrowo, jak również nauczyciele wychowania 

przedszkolnego. Projekt obejmuje prace adaptacyjne (w ramach cross-financing), zakup wyposażenia dwóch sal, zakup pomocy 

dydaktycznych i zabawek, wyposażenie placu zabaw, zakup sprzętu TIK do komunikacji oraz podniesienia jakości edukacji sensorycznej 

(dźwięki, obraz). Przedmiotem projektu będzie również zakup niezbędnego sprzętu kuchennego do obsługi dzieci (punkt przedszkolny 

będzie korzystał z cateringu zewnętrznego - partner). W projekcie uwzględniono również podnoszenie kwalifikacji przez nauczyciela w 

zakresie pedagogiki specjalnej. Elementem projektu jest także 12-miesięczne utrzymanie nowopowstałych miejsc przedszkolnych 

(wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli, wyżywienie), a także wprowadzenie zajęć dodatkowych, w związku ze 

zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi (badanie własne).Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i 

krajowego, w szczególności opisanymi w pkt 1.7 Regulaminu Konkursu.Wybór partnera nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami 

prawa (art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w 

perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2016 r., poz. 217 z późn. zm.))

384 891,25 327 157,56 przedszkole 35 Obrowo

29

WYŻSZA SZKOŁA 

GOSPODARKI W 

BYDGOSZCZY

Przedszkole bez barier

CEL PROJEKTU: Wzrost miejsc w Przedszkolu Akademickim Uniwersytet Dziecięcy w Bydgoszczy o nowoutworzone 45, w tym 15 dla 

dzieci z niepełnosprawnością, przy jednoczesnym podniesieniu kwalifikacji 6 nauczycieli wychowania przedszkolnego i rozszerzeniu 

oferty o dodatkowe zajęcia edukacyjne do 31 sierpnia 2019r.GRUPA DOCELOWA:I grupę będą stanowiły dzieci w wieku przedszkolnym 

określonym w ustawie z dnia z dn. 14 grudnia 2016r.- Prawo Oświatowe - ogółem 45 dzieci, w tym 15 dzieci z niepełnosprawnością 

(wiek :2,5-9 lat), posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju objęte 

wsparciem od roku szkolnego 2018/2019 w Przedszkolu Akademickim Uniwersytet Dziecięcy w Bydgoszczy.II grupę uczestników 

utworzą nauczyciele wychowania przedszkolnego (6 osób) zatrudnieni w Przedszkolu Akademickim Uniwersytet Dziecięcy w 

Bydgoszczy w roku szkolnym 2018/2019 w 3 nowotworzonych oddziałach integracyjnych. Osoby te podniosą kwalifikacje zawodowe w 

zakresie pedagogiki specjalnej.WSKAŹNIKI KLUCZOWE:Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami 

zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] -45, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie [szt.] -45,Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] -6,Liczba nauczycieli, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] -6,Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych 

miejsc przedszkolnych [osoby] -45.ZADANIA:UTWORZENIE NOWYCH MIEJSC - utworzenie i doposażenie 3 oddziałów integracyjnych dla 

45 dzieci (III.2018r.-VIII.2018r.),REALIZACJA ZAJĘĆ - funkcjonowanie nowoutworzonych oddziałów integracyjnych(IX.2018r.-

VIII.2019r.),PODNIESIENIE KWALIFIKACJI NAUCZYCIELI - studia podyplomowe i kursy/szkolenia dla 6 nauczycieli z obszaru pedagogiki 

specjalnej (III.2018r.-VIII.2019r.).

1 067 260,98 907 171,83 przedszkole 45 Bydgoszcz



30 GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Punkt przedszkolny 

,,Zaczarowana kraina '' w 

Węgiersku

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów Gminy Golub-Dobrzyń oraz Gminy 

Miejskiej Golub-Dobrzyń, poprzez stworzenie nowego punktu przedszkolnego na terenie gminy. Punkt powstanie w Szkole 

Podstawowej w Węgiersku. Wnioskodawca zdecydował się na tą lokalizacje po analizie gminnej sieci przedszkoli. W miejscowości 

Węgiersk brak jest publicznej placówki świadczącej opiekę dla dzieci w wieku od 3 lat. Funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci, 

które musiały być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 5-6 lat (tzn. zerówka). Jest również Niepubliczny Punkt Przedszkolny 

,,Zaczarowany Ołówek’’ w Węgiersku prowadzony przez Towarzystwo na rzecz Rozwoju Wsi Węgiersk i Macikowo, który działa tylko w 

godzinach 7:30-12:30, niespełniającym tym samym potrzeb rodziców. SP w Węgiersku dysponuje wolnymi pomieszczeniami, które 

spełniają wymogi lokalowe, wymagają one tylko remontu (dostosowania do wymogów sanitarno- higienicznych, odświeżenia 

pomieszczenia). Grupą docelową będzie 16 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art 14 ust. 1(z uwzględnieniem ust. 1a oraz 1 b ) 

ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nowy punkt przedszkolny funkcjonować będzie w godz. 6:30-16:30, tak aby jak 

najlepiej spełniał oczekiwania rodziców. W ramach projektu zostanie zakupione niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. Do 

prowadzenia zajęć zostanie zatrudnionych dwoje nauczycieli wychowania przedszkolnego. Głównymi wskaźnikami projektu będą: 

Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej (os.) 

-16; Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie (szt.)-16; Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie (os.)-1; Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu (os.)-1; Liczba dzieci 

korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych(os.)-16;

192 000,00 163 200,00 przedszkole 16

Golub-

Dobrzyń - 

gmina wiejska

31 GMINA RADOMIN

Poprawa dostępu do 

edukacji przedszkolnej w 

Gminie Radomin

Celem projektu jest poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Radomin 

poprzez trwałe zwiększenie o 77 miejsc edukacji przedszkolnej, podniesienie kompetencji nauczycieli oraz poszerzenie oferty zajęć 

dodatkowych do 31.08.2018 r. Nowe miejsca edukacji przedszkolnej zostaną utworzone dla dzieci 2,5-6 letnich. Potrzeba utworzenia 

nowych miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie Radomin wynika z niewystarczającej liczby miejsc edukacji przedszkolnej w Gminie - z 

diagnozy przeprowadzonej przez Gminę wynika, że na terenie gminy mieszka 197 dzieci w wieku przedszkolnym. OSW na terenie gminy 

zapewniają na chwilę obecną 100 miejsc przedszkolnych z przeprowadzonej diagnozy wynika, iż brakuje dodatkowych 77 miejsc, w 

związku z tym Gmina postanowiła się ubiegać o środki EFS na utworzenie 77 nowych miejsc przedszkolnych. W projekcie zrealizowane 

zostaną następujące działania:1.Utworzenie nowych 77 miejsc wychowania przedszkolnego (dla 47 CH, 30 D), w tym doposażenie, 

zakup pomocy dydaktycznych oraz sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania nowych 77 miejsc edukacji przedszkolnej przez okres 

12 m-cy.2.Rozszerzenie oferty o zajęcia dodatkowe: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne.3.Szkolenia dla 

nauczycieli wychowania przedszkolnego - logopedia, zajęcia socjoterapeutyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - 4 osoby 

Rezultaty:-liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 77-liczba nauczycieli uzyskujących kompetencje - 

4Niedostateczna oferta zajęć pozalekcyjnych oraz niedostateczne kwalifikacje nauczycieli wpływa na obniżenie jakości świadczonych 

usług. Brak przestrzeni, niedobory w wyposażeniu oraz niedostateczne kwalifikacje i kompetencje nauczycieli to czynniki, które 

wpływają na ograniczenie prowadzenia zajęć dodatkowych, uniemożliwienie zwiększania kreatywności uczniów.

709 062,67 602 703,26 przedszkole 77 Radomin



32 GMINA MIASTA TORUŃ

Wszystkie dzieci równe są - 

poszerzenie ofert zajęć 

dodatkowych 

wyrównujących szanse 

edukacyjne 

niepełnosprawnych 

przedszkolaków w 

Toruniu.

Projekt jest poświęcony wyłącznie wsparciu niepełnosprawnych dzieci w wieku przedszkolnym(78 dzieci) w toruńskich placówkach 

kształcenia specjalnego, integracyjnych oraz w przedszkolach z oddziałami dla dzieci z różnymi, często sprzężonymi 

niepełnosprawnościami. Jest on odp. na zapotrzebowanie ośrodków wychowania przedszkolnego a także rodziców dzieci niepełn., 

których liczba zwiększa się z każdym rokiem w toruńskich placówkach ( źr: Program Działań Miasta Torunia Na Rzecz Osób 

Niepełnosprawnych na lata 2014 – 2020, wzrost liczby dzieci z niepeł. w wych. przedszk. lata 2010-13 z 72 na 107).W Toruniu nie 

istnieje szeroka oferta zaj. realizowanych poza bezpłatnym, wynikającym z podstawy programowej, czasie zaj. dla małych dzieci 

niepełn. Diagnoza potrzeb toruńskich placówek wych. przedsz. wskazuje na konieczność rozszerzenia oferty wych. przedsz. o zajęcia 

dodatkowe, dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształ. specj. Dzieci te wymagają dodatkowych zajęć z uwzględnieniem 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i eduk. oraz możliwości psychofizycznych. Zaplanowane w projekcie zaj. terapeutyczne 

dostosowane są do spec. potrzeb niepełn. dzieci - m.in.Integracja Sensoryczna, Logorytmika. Zaj. przyczynią się do wzbogacenia 

doświadczeń społ. dzieci, nabywania nowych umiej. eduk., rozwoju każdego dziecka na miarę jego możliwości oraz w ramach jego 

indywidualnego potencjału. Pośrednio udział w zaplanowanych zajęciach przyczyni się do lepszego postrzegania niepełnosprawności w 

społeczeństwie, przekona pełnosprawnych jego członków o wartości kształcenia i terapii osób niepełn. N-le prowadzący zajęcia w 

ramach projektu zdobędą nowe kompetencje zawodowe,które zaowocują wzmocnieniem oferty ośrod. wych. przedsz. dla dzieci 

niepełn. oraz wzbogacą warsztat pracy pozwalając na maksymalną indywidualizację pracy . Zakupione pomoce dyd. do każdej metody 

pracy będą służyć osiągnięciu założonych celów i osiągnięciu wskaźników. Projekt służy wyrównaniu szans eduk. dzieci niepeł.

765 242,70 650 456,29 przedszkole 0 Toruń

33

PRO-EDU SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przedszkole Sosnowe 

Skrzaty

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do usługi przedszkolnej na obszarze lewobrzeżnej części Torunia w okresie wrzesień 2018 

– kwiecień 2019. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez utworzenie i prowadzenie przez 8 miesięcy nowego przedszkola dla 44 dzieci z 

terenu Torunia, gminy Wielka Nieszawka i gminy Zławieś Wielka (typ 2 projektu).W ramach projektu powstanie przedszkole w części 

miasta, w którym brakowało do tej pory takiej placówki, dzięki czemu jej mieszkańcy będą mogli pełniej skorzystać z usług 

opiekuńczych, co ułatwi im godzenie ról rodzinnych z zawodowymi.Dodatkowo projekt zaoferuje rozszerzenie oferty o dodatkowe 

zajęcia zwiększające szanse edukacyjne i wyrównujące deficyty dzieci (grupowe zajęcia logopedyczne oraz gimnastyka korekcyjna) – typ 

3 projektu oraz szkolenia doskonalące umiejętności personelu opiekuńczego przedszkola – typ 4 projektu.Planowane rezultaty projektu 

to: utworzenie 44 miejsc wychowania przedszkolnego, objęcie 44 dzieci dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne 

w edukacji przedszkolnej, objęcie wsparciem 4 nauczycieli.Projekt realizowany będzie w okresie lipiec 2018 – maj 2019; całkowity koszt 

realizacji projektu: 500 112,30 zł.

500 112,30 425 095,45 przedszkole 44 Toruń

34 MIASTO I GMINA CHODECZ

Zwiększenie liczby miejsc 

opieki przedszkolnej na 

terenie Miasta i Gminy 

Chodecz.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego na terenie Miasta i Gminy Chodecz poprzez utworzenie 

nowego oddziału przedszkolnego dla 25 dzieci w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu. Zakres projektu obejmuje:1. Utworzenie i 

bieżące funkcjonowanie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, poprzez:- remont pomieszczenia na nowy oddział przedszkolny i 

salę „integracji sensorycznej”, - zakup mebli do nowego oddziału przedszkolnego,- zakup wyposażenia sali integracji sensorycznej,- 

zakup pomocy dydaktycznych, sprzętu TIK, specjalistycznego sprzętu i narzędzi, sprzętu RTV, - pokrycie kosztów wynagrodzenia 2 

nauczycieli i 1 osoby jako pomoc, zatrudnionych w ramach projektu przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.2. realizację zajęć 

dodatkowych (m.in. zajęcia korekcyjno - kompensacyjne dla dzieci z ryzykiem dysleksji, zajęcia integracji sensorycznej, zajęcia z terapii 

logopedycznej),3. podniesienie kwalifikacji zawodowych 2 nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym (studia 

podyplomowe).W ramach projektu prowadzona będzie obsługa administracyjna projektu, jednakże Gmina Chodecz uwzględniając 

zasadę efektywnego zarządzania finansami świadomie rezygnuje z ponoszenia kosztów pośrednich rozliczanych ryczałtem zgodnie z 

zasadami określonymi w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków (...).W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące:1. 

produkty:- liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej - 25 szt.,- liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 25 szt.,- liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie – 2 osoby,2. rezultaty:- liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu 

programu – 2 osoby.Grupę docelową projektu tworzą: dzieci w wieku przedszkolnym, ośrodek wychowania przedszkolnego oraz 

nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni ośrodka wychowania przedszkolnego.

300 000,00 255 000,00 przedszkole 25 Chodecz



35 GMINA ŚWIEKATOWO
Razem możemy lepiej i 

więcej

Realizacja projektu powiązana jest funduszem: EFS (fiszka nr 43). Zapewnienie dzieciom w wieku od 3 do 6 lat miejsca w OWP, a w 

efekcie zwiększy aktywność zawodową osób wychowujących dzieci, w szczególności kobiet powracających na rynek pracy. Rozszerzenie 

oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, co 

będzie miało wpływ w późniejsze kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez 

całe życie. W ramach P zostanie zwiększona ilość miejsc przedszkolnych o 14. Osiemdziesięcioro dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach: - 

logopedycznych z elementami terapii artykulacyjnej i komunikacyjnej- rozwijających kompetencje społeczno – emocjonalne,- ze 

wczesnego wspomagania rozwoju- stymulujących rozwój psychoruchowy. Natomiast nauczyciele będą mieli możliwość podnoszenia 

kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach z kursów/szkoleń/ warsztatów (2 n-li).

157 457,50 133 837,50 przedszkole 14 Świekatowo

36 GMINA MIASTA RYPIN Przedszkole jutra - II etap

Gm Miasta Rypin jest OP dla 3 przedszkoli miejskich, które w roku szk. 2016/17 i 2017/2018 oferowały 553 miejsca po zwiększeniu o 40 

liczby miejsc 1.09.2016r. . Okazało się, że to za mało na dzień 01.09.2018r.( zmiany w prawie oświatowym, przesunięcie obowiązku 

szkolnego na 7 lat). Analiza obecnej i w 3-letniej perspektywie syt. demogrf. wymusiła na JST konieczność utworzenia kolejnych 25 

dodatkowych miejsc, po adaptacji pom w budynku dotychczasowego gimnazjum na potrzeby zorganizowania nowego - jednego oddz. 

zam. PM nr 2 . W ramach projektu będzie finansowanie prowadzenia 1 oddz przedszk – 9-cio godzinnego. W oddziale 25 dzieci w wieku 

3-6 lat . W tym celu niezbędne zatrudnienie 2 n-li : jeden pełen etat, drugi 20/22, pomocy n-la, n-la religii, rytmiki i j.angielskiego. 

Planowany zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych w tym sprzętu ICT oraz doposasażenie placu zabaw w ponad 60% 

sfinansowanego przez JST. Wsparcie w projekcie otrzymają dzieci o specjalnych potrz eduk. W wyniku przeprowadzonej diagnozy 

zorganizowano zajęcia specjalistyczne: logop, kor-kompens i rozwijajace komp. emocjonalno-społecz. Poprowadzą je specjaliści. 

Planowany zakup pomoce do prowadzenia tych zajęć. N-le pracujacy w tej grupie wyrazili potrzebę podniesienia kompetencji w 

obszarze pracy z dziećmi o specjalnych potrz. eduka ( kursy doskonalace). Jeden n-l podejmie naukę na studiach podyplomowych z 

oligofrenopedagogiki. Finansowanie działalności nowo utworzonych 25 miejsc przedszkolnych ze środków EFES będzie odbywało 

odbywało się przez okres 12 m-c tj. od 01.09.2018r. do 31.08.2019r.

296 662,50 252 159,50 przedszkole 25 Rypin

37 GMINA BYTOŃ Przedszkole na start!

W ramach projektu Beneficjent-Gmina Bytoń, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą planuje utworzenie nowego ośrodka wychowania 

przedszkolnego w Morzycach (gm. Bytoń). Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez 

utworzenie 20 dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego w okresie V.18-VIII.19 ( w tym bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy) w 

nowo utworzonym OWP w Morzycach dla których organem prowadzącym jest Gmina Bytoń.Projekt zakłada realizację 3 zadań:- 

Zadanie 1 Utworzenie 20 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w OWP w Morzycach. W ramach zadania planuje się również 

m.in.dofinansowanie bieżącej działalności nowo utworzonego oddziału przedszkolnego przez okres 12 m-cy, zakup doposażenia i 

pomocy dydaktycznych,dostosowanie lub adaptacja pomieszczeń(rozumiana zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności 

wydatków), w tym m.in. do wymogów bud., sanit.-hig., zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania.-Zadanie 2 Rozszerzenie 

oferty OWP o zaj. dodatkowe w OWP w Morzycach – grupowe i indywidualne, z zakresu logopedii, z psychologiem oraz zajęć z zakresu 

kompetencji społeczno-emocjonalnych,-Zadanie 3 Doskonalenie kompetencji nauczycieli w OWP w Morzycach. W ramach zadania 

podniesienie kompetencji 1 nauczycielki wychowania przedszkolnego, po przez udział w kursie podnoszącym kompetencje 

zawodowe.Grupa docelowa: - 20 (8dz, 12chł) dzieci w wieku przedszkolnym, - 1 ośrodek wychowania przedszkolnego.- 1 nauczycielka 

OWP w Morzycach. Grupa docelowa to osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące lub uczące się na terenie 

województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawcą i zarazem organem prowadzącym dla OP w Morzycach jest Gmina Bytoń. Projekt 

realizowany będzie w okresie V.18-VIII.19r. Główne rezultaty: -utworzenie 20 miejsc wych. przedsz. na terenie Gminy Bytoń,-

wyposażenie 1 OWP, -zrealizowanie 190h zajęć dodatkowych, -podniesienie kompetencji 1 n-lki zatrudnionej w OWP w Morzycach.

240 000,00 204 000,00 przedszkole 20 Bytoń



38
TWOJA NIANIA KAMILA 

CHABOWSKA

RÓŻNI = RÓWNI - 

utworzenie 12 miejsc 

przedszkolnych w 

Przedszkolu Specjalnym 

MOZAIKA dla dzieci z 

niepełnosprawnościami 

na terenie miasta 

Grudziądz

"RÓŻNI = RÓWNI - utworzenie 12 miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Specjalnym MOZAIKA dla dzieci z niepełnosprawnościami na 

terenie miasta Grudziądz" jest projektem realizowanym przez TWOJA NIANIA Kamila Chabowska w okresie VII 2018 - XI 2019. CEL: 

Wzrost dostępności i jakości edukacji przedszkolnej dla dzieci z niepełnosprawnościami w mieście Grudziądz poprzez stworzenie 12 

trwałych miejsc przedszkolnych oraz wsparcie w postaci dodatkowych zajęć niwelujących deficyty oraz wsparcie rodziców i pedagogów 

w okresie od VII 2018 do końca XI 2019.GŁÓWNE WSKAŹNIKI ZAPLANOWANE DO OSIĄGNIĘCIA W RAMACH REALIZACJI 

PROJEKTU:Rezultatu:- Liczba n-cieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 3 os. (3K);Produktu:- 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 12 szt.;- Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej -12 os.;- Liczba n-cieli objętych wsparciem w 

programie - 3 os. (3K);- Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 12 os.;- Liczba rodziców objętych 

wsparciem - 12 os. (10K/2M).GRUPA DOCELOWA:1. 12 dzieci z niepełnosprawnościami (DzN) w wieku przedszkolnym określonym w 

ustawie o systemie oświaty2. Nowo utworzony OWP określony w ustawie o systemie oświaty3. Kadra pedagogiczna zatrudniona w 

OWP4. Rodzice/opiekunowie prawni dzieci wspartego OWPW ramach typu projektu zostaną zrealizowane ZADANIA:1. Utworzenie 12 

nowych miejsc przedszkolnych dla DzN poprzez adaptację pomieszczeń, zakup i montaż wyposażenia oraz zakup pomocy 

dydaktycznych i materiałów na potrzeby bieżącej działaln. OWP zgodnie z koncepcją uniwersalnego projektowania (VII-XI 2018);2. 

Bieżąca działaln. nowych miejsc przedszk. (XII 2018 - XI 2019);3. Doskonalenie zawod. n-cieli w zakresie pedag. specjalnej (XII 2018 - VIII 

2019);4. Dodatk. zajęcia wyrównujące szanse eduk. dzieci w zakresie stwierdz. deficytów (XII 2018 - XI 2019).

759 158,75 645 284,93 przedszkole 12 Grudziądz

39 GMINA LUBRANIEC

Podniesienie jakości 

edukacji przedszkolnej w 

Gminie Lubraniec

W ramach projektu Beneficjent-Gmina Lubraniec, zgodnie z przeprowadzoną diagnozą planuje utworzenie 60 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego w Gminie Lubraniec - woj. kujawsko-pomorskie (w miejscowości Zgłowiączka, Kłobia, Sarnowo i 

Lubraniec).Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 60 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego i wprowadzenie dodatk. zajęć (w tym bieżące funkcjonowanie 12 miesięcy) w OWP w Zgłowiączce, Kłobi, 

Lubrańcu i Sarnowie, na ter. Gm. Lubraniec w okresie VII.18-III.20. Projekt zakłada realizację 6 zadań:1. Utworzenie nowego oddziału 

przedszkolnego (15 miejsc)w SP w Zgłowiączce.2. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego (20 miejsc) w SP w Kłobi.3.Utworzenie 

13 nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Lubrańcu.4. Utworzenie nowego oddziału przedszkolnego (12 miejsc) 

w SP w Sarnowie.5. Rozszerzenie ofert edukacyjnej w Przedszkolu w Lubrańcu i OP w Kłobi, Zgłowiączce, Sarnowie.6. Doskonalenie 

kompetencji 3 nauczycieli (3K) z Przedszkola w Lubrańcu i OP w Sarnowie, Zgłowiączce.Grupa docelowa:-60 (24ch,36dz) dzieci w wieku 

przedszkolnym: 15 z OWP w Zgłowiączce, 20 z OWP w Kłobi, 13 z OWP w Lubrańcu, 12 z OWP w Sarnowie.-3 nauczycielek: 1 z OP w 

Zgłowiączce, 1 z OWP w Lubrańcu, 1 z OP w Sarnowie.Grupa docelowa to osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub 

pracujące lub uczące się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.Wnioskodawcą i zarazem organem prowadzącym dla ww. 4 

OWP jest Gmina Lubraniec.Projekt realizowany będzie w okresie VII.18-III.20r.Główne rezultaty:-utworzenie 60 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Lubraniec,-wyposażenie 4 OWP,-zrealizowanie 480h zajęć dodatkowych,-podniesienie 

kompetencji 3 nauczycielek OWP.

720 000,00 612 000,00 przedszkole 60 Lubraniec

40 GMINA ŚWIEKATOWO
Razem możemy lepiej i 

więcej

Realizacja projektu powiązana jest funduszem: EFS (fiszka nr 43). Dla osiągnięcia optymalnych rezultatów będzie się również wpisywać 

w EFRR (fiszka nr 8), co niesie za sobą zmniejszenie bariery w dostępie do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Zapewnienie dzieciom 

w wieku od 3 do 6 lat miejsca w OWP, a w efekcie zwiększy aktywność zawodową osób wychowujących dzieci, w szczególności kobiet 

powracających na rynek pracy. Rozszerzenie oferty przedszkolnej o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz 

wyrównywanie zdiagnozowanych deficytów, co będzie miało wpływ w późniejsze kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności uczenia się przez całe życie. W ramach P zostanie zwiększona ilość miejsc przedszkolnych o 26. 

Osiemdziesięcioro dzieci będzie uczestniczyć w zajęciach: logopedycznych, socjoterapeutycznych, korekcyjno-kompensacyjnych, 

gimnastyce korekcyjnej. W tej grupie również zaplanowano wczesne wsparcie rozwoju dla 2 dzieci. Natomiast nauczyciele będą mieli 

możliwość podnoszenia kwalifikacji/ kompetencji z zakresu pedagogiki specjalnej w ramach studiów podyplomowych(1 n-l) oraz 

kursów/szkoleń (4 n-li).

120 761,25 102 647,06 przedszkole 26 Świekatowo



41 GMINA ŚLIWICE
"Nowoczesne przedszkole - 

wykwalifikowana kadra"

Celem projektu jest utworzenie 18 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, realizacja zajęć dodatkowych dla 150 dzieci oraz 

podniesienie kompetencji kwalifikacji 7 nauczycieli OWP w Śliwicach do 30.06.2019r. Dzięki temu nastąpi zwiększenie w gminie Śliwice 

dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla dzieci w wieku przedszkolnym poprzez 

wsparcie funkcjonowania nowego przedszkola zlokalizowanego w Śliwicach, rozszerzenie oferty edukacyjnej przedszkola o zajęcia 

dodatkowe i zwiększenie kompetencji zawodowych nauczycieli. Realizacja projektu odpowiada na potrzeby grup docelowych związane 

z niskim poziomem upowszechnienia edukacji przedszkolnej w Gminie Śliwice (w 2015 r. poziom ten wśród dzieci 3-5 lat wyniósł 67%). 

Całkowity koszt projektu wynosi 100 000,00 zł. Zakres projektu obejmuje:a) sfinansowanie działalności 18 nowo utworzonych miejsc w 

OWP w okresie 10 m-cy, tj. od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.b) zakup pomocy dydaktycznychc) prowadzenie zajęć dodatkowych dla 150 

dzieci z logopedą, pedagogiem specjalnym i psychologiem w okresie 10 m-cy, tj. od 1.09.2018r. do 30.06.2019r.d) szkolenia dla n-li 

podnoszące ich kompetencje i kwalifikacjeRealizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest 

Gmina Śliwice. Wskaźniki produktu:a) Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 

edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 150 osóbb) Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 18 szt.c) 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 7 osóbWskaźniki rezultatu:a) Liczba n-li, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu - 7 osób

100 000,00 85 000,00 przedszkole 18 Śliwice

42 GMINA NOWE

Uczymy przez zabawę - to 

rozwój i przyszłość 

każdego dziecka

Projekt realizowany w okresie 2017.09.01 do 2019.07.31 Cel główny: Wzrost kompetencji kluczowych, podniesienie wiedzy i 

umiejętności oraz złagodzenie dysfunkcji utrudniających naukę u 142 przedszkolaków (w tym 72 dziewczynki) Przedszkola 

Samorządowego w Nowem oraz trwała poprawa jakości usług edukacyjnych placówki poprzez podniesienie kwalifikacji 13 n-li (13 

kobiet), a także doposażenie przedszkola w nowoczesne pomoce dydaktyczne do 07.2019 r. Zaplanowano następujące zadania 

projektowe: 1. Zajęcia logopedyczne prowadzone indywidualnie lub zespołowo w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. 2. 

Korekta wad postawy zajęcia w grupie. Patologią wieku dziecięcego są wady i zaburzenia statyki, stanowią obecnie poważny problem 

społeczny, dlatego wszelkie działania w zakresie kompensacji, korekcji i profilaktyki są pożądane. 3. Zajęcia z psychologiem, zajęcia 

indywidualne korekcyjno-kompensacyjne, kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju. 4. Indywidualne zajęcia z 

dzieckiem z orzeczeniami PPP - metodą Weroniki Sherborne . 5. Terapia pedagogiczna dla dziecka o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Zajęciami zostaną objęte dzieci z niepełnosprawnością intelektualną, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z 

zaburzeniami sensorycznymi posiadające orzeczeniami PPP. Wszystkie zaplanowane działania i formy wsparcia wynikają z 

przeprowadzonej w przedszkolu diagnozy. Efektem realizacji projektu będą m.in. podniesienie kompetencji kluczowych dzieci, 

zwiększenie częstotliwości wykorzystywania nowoczesnych środków dydaktycznych w codziennej praktyce , poprawa wyników 

diagnozy dzieci przedszkola objętego projektem, a także trwała poprawa jakości zajęć prowadzonych w przedszkolu objętym proj. 

Wszystkie przedsięwzięcia finansowane ze środków EFS będą stanowiły uzupełnienie działań prowadzonych przed rozpoczęciem 

projektu, a skala działań prowadzonych w okresie 12 miesięcy przed realizacją projektu nie ulegnie zmniejszeniu.

349 999,99 297 499,99 przedszkole 83 Nowe

43 GMINA GĄSAWA

Upowszechnienie 

wychowania 

przedszkolnego na terenie 

gminy Gąsawa

Wartość docelowa wskaźników Grupą docelową projektu są dzieci w wieku przedszkolnym z terenu gminy Gąsawa, ośrodek 

wychowania przedszkolnego (przedszkole samorządowe w Gąsawie) oraz nauczyciele i inni pracownicy pedagogiczni przedszkola. 

Realizacja projektu umożliwi pełne wykorzystanie potencjału przedszkola po modernizacji co umożliwi stworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych oraz poprawę jakości świadczonych usług. W ramach projektu zatrudniony zostanie nowy personel (trzy osoby: 

nauczyciel, asystent i logopeda), podniesione zostaną kompetencje kadry dydaktycznej (studia podyplomowe z zakresu 

oligofrenopedagogiki) Poprzez zajęcia logopedyczne, podopieczni przedszkola zyskają wsparcie w zakresie ćwiczeń wymowy i 

komunikacji z otoczeniem, co poprawi także relacje z otoczeniem rówieśników a także w płynie na przyszłe szanse rozwojowe. 

Planowane zajęcia logopedyczne będą uzupełniane poprzez zajęcia teatralne, dzięki czemu dzieci nabędą umiejętności miękkie: 

możliwość przystosowania się do nowych sytuacji; prawidłowego wyrażania myśli i emocji. Planowane działania realizowane ze 

szczególnym uwzględnieniem dzieci niepełnosprawnych. Zakres zajęć został dobrany w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb. 

Zatrudnienie nauczyciela wraz z asystentem i logopedą są niezbędne dla realizacji celów projektu, tj. zwiększenie liczby oferowanych 

miejsc w przedszkolu i skuteczne, długoterminowe zwiększenie oferty przedszkola.

124 699,60 105 994,66 przedszkole 25 Gąsawa



44 GMINA KIKÓŁ

Zajęcia logopedyczne 

szansą dla dzieci i 

nauczycieli

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych i będzie polegał na dodatkowych zajęciach logopedycznych dla dzieci oraz 

warsztatach logopedycznych dla nauczycieli. Wskaźniki produktu i rezultatu: Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli 

kompetencje po opuszczeniu programu - 1, liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich 

szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 30, liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 42 szt., 

liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 1. Działania w projekcie: utworzenie i finansowanie bieżącej działalności dwóch 21 

osobowych grup w ramach nowo utworzonego przedszkola, zajęcia dodatkowe dla dzieci - zajęcia z zakresu logopedii i logorytmiki, 

podniesienie kwalifikacji nauczyciela - kurs Terapii Behawioralnej.Projekt powiązany z zadaniem objętym dofinansowaniem w działaniu 

RPKP.06.03.01-04-0021/17 polega na adaptacji wraz rozbudową pomieszczeń, które będą spełniać normy niezbędne do objęcia opieką 

przedszkolną dzieci. projekt zakłada, że rozbudowany zostanie budynek Szkoły Podstawowej w Kikole o sale dydaktyczne, łazienki, 

szatnie, holl i klatkę schodową na potrzeby przedszkola.

100 250,00 85 212,50 przedszkole 42 Kikół

45 GMINA MIASTA RYPIN Przedszkole Jutra

Gm Miasta Rypin jest OP dla 3 przedszkoli miejskich, które w roku szk. 2015/16 oferowały 513 miejsc. To za mało na dzień 

01.09.2016r.( zmiany w prawieoświatowym, przesunięcie obowiązku szkolnego na 7 lat). Analiza obecnej i w 5-letniej perspektywie syt. 

demogrf. wymusiła na JST konieczność utworzenia 40 dodatkowych miejsc, po adaptacji pom w SPnr 1- na potrzeby dwóch oddz. zam. ( 

proj infrastr. PM nr 2 . W ramach projektu EFS będzie finansowanie prowadzenia 2 oddz przedszk – 9-cio godzinnych. W 

każdymoddziale 20 dzieci, jedna gr 3-4-latki, druga gr 5-6latki. W tym celu niezbędne zatrudnienie 3 n-li w pełnym wymiarze i 5 na kilka 

godzin oraz 2pomocy n-la. W ramach zajęć planowane są wyjazdy edukacyjne uczniów: jeden do planetarium finansowany z wkładu 

własnego JST. Wyposażenie i pomoce zakupione w ramach proj inwestycycyjnego. Wsparcie w projekcie otrzymają dzieci o specjalnych 

potrz eduk. W wyniku przeprowadzonej diagnozy zorganizowano zajęcia specjalistyczne: logop, kor-kompens i socjoterapeutycznych. 

Poprowadzą je specjaliści.Pomoce do prowadzenia tych zajęć zakup w ramach proj. inwest. 4 n-li pracujacych w tych grupach wyraziło 

potrzebę podniesienia kompetencji w obszarze pracy z dziećmi o specjalnych potrz eduk oraz w zakresie nauki kodowania i 

wykorzystanie technik ICI w pracy z dziecmi przedszkl ( kursy doskonalace). W pracy z dziećmi planowane jest wykorzystanie w 

szerokim zakresie technik ICT min. dywanów interaktywnych, tablic, tabletów ( zakupionych w projekcie inwestycyjnym) min. poprzez 

prowadzenie nauki kodowania . Finansowanie działalności nowo utworzonych 40 miejsc przedszkolnych ze środków EFES będzie 

odbywało odbywało się przez okres 12m-c tj. od 01.09.2016r. do 31.08.2017r. .EF-III.432.421.2016. Projekt inwest. zintegrowany z " 

miękkim" Przedszkole Jutra - adaptacja części pomieszczeń Szkoły Podstawowej nr 1 w Rypinie wraz z zakupem wyposażenia na 

potrzeby świadczenia usług wychowania przedszkolnego" real. od 02.03.2016 do 31.05. 2017.

411 252,77 349 564,77 przedszkole 40 Rypin

46 GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Nasze przedszkola

Projekt zakłada utworzenie 2 dodatkowych oddz. wielogodzinnych w 2 przedszkolach, dla 50 dzieci, na terenie Sępólna Kraj.: w GP nr 1 

z Oddz. Integr. oraz w GP nr 2 (tu siedzibą oddziału będą pomiesz. w SP nr 3 prowadzonej przez gm. Sępólno Kr.).Wartości docelowe 

wskaźników produktu:- l. miejsc wych. przedszk. dofinans. w programie (WLWK) - l. nowoutworz. miejsc w istniejącej bazie oświat. - 

szt. 50;- l. dz. obj. zaj. dod. w celu podn. jakości eduk. przedszk. - liczba osób - 50;- l. dz. obj. w ramach programu zaj. dodatk. zwiększ. 

ich szanse eduk. w eduk. przedszk. (WLWK) - zaj. dod. z logopedii - l. osób - 15;Gr. docelowe to dzieci w wieku przedszkolnym (3 i 4 - 

letnie I gr., 5 - 6 letnie II gr.), zamieszkałe na terenie Gm. Sępólno Kraj., wyłonione w rekrutacji dodatkowej (uzupełniającej) do ww. 

przedszkoli. W razie rezygnacji rodziców dzieci z udziału w projekcie, utworzoną listę rezerwową.Podstawowe zadania projektowe to:- 

adaptacja i dostosow. pomieszcz. dla potrzeb nowotworz. oddz. przedszk.,- zakup pom. dydakt. do realizacji zajęć, sprzętu TIK, 

oprogramowania, urządz. audio.,- zakup i montaż wyposażenia: mebli, szatni, wykładzin, sprzętów, tablic, doposażenie kuchni, zakup 

element. pl. zabaw,- zapewnienie działalności bieżącej: wynagrodzeń n-li dla realizacji podst. progr. oraz realizacji zajęć podnoszących 

jakość eduk. przedszk., n-li specjalistów zwiększ. szanse eduk. dzieci (zaj. logopedyczne), a także wynagrodzeń personelu,- zakup mat. 

szkolnych dla potrzeb realizacji zajęć,- zakup śr. czystości, zestawów sprzątających i innych sprzętów do utrzymania czystości i higieny w 

pomieszcz.,- zakup mat. biur. dla zarządzania projektem,- zarządzanie projektem.Gmina Sępólno Kraj. zobowiązuje się do zachowania 

trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wych. przedszk., przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu okr. w 

umowie o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w okresie 1.09.2017 r. do 31.08.2018 r.Kryterium dostępu B.1.4

417 075,00 354 513,75 przedszkole 50
Sępólno 

Krajeńskie



47 GMINA LUBIEŃ KUJAWSKI

Rozszerzenie oferty i 

zwiększenie liczby miejsc 

ośrodka wychowania 

przedszkolnego oraz 

przebudowa 

edukacyjnego placu 

zabaw przy ZPO w 

Lubieniu Kujawskim na 

potrzeby świadczenia 

usług edukacyjnych.

Celem projektu będzie zwiększenie dostępności do wychowania przedszkolnego poprzez stworzenie dodatkowych 10 miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz podniesienie jakości wychowania przedszkolnego poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć z 

rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Efektem będzie nabycie przez 60 dzieci kompetencji społecznych oraz 

poprawa ich postawy poprzez uczestnictwo w zajęciach z rytmiki oraz gimnastyki korekcyjnej. Grupą docelową są dzieci w wieku 3-5 lat 

mieszkające na terenie Gminy Lubień Kujawski objęte wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Lubieniu 

Kujawskim. Są to zarówno chłopcy jak i dziewczynki więc zasada równości płci jest zachowana. Do projektu będą mogły przystąpić 

dzieci z niepełnosprawnościami gdyż nie ma barier architektonicznych, które by taki dostęp utrudniły. Przeprowadzone zostaną zajęcia 

dodatkowe z rytmiki, gimnastyki korekcyjnej oraz kompetencji społecznych. Dzieci zostaną przydzielone do poszczególnych grup 

zajęciowych po diagnozie przeprowadzonej przez nauczycieli po stwierdzeniu potrzeb rozwojowych lub deficytów. Dzieci uczą się 

głównie poprzez zabawę, dlatego też niezbędne atrakcyjne wyposażenie w pomoce dydaktyczne oraz zabawki. W związku z działaniami 

poprawiającymi ofertę edukacyjną muszą iść także działania polegające na wymianie posiadanego wyposażenia, które jest przestarzałe 

oraz jest go za mało dla wszystkich dzieci co zostało potwierdzone w przeprowadzonej analizie sytuacji i potrzeb dotyczących 

wychowania przedszkolnego w gminie. Zakupione zostaną meble, żeby wymienić przestarzałe i mocno zużyte obecne wyposażenie, a 

także wyposażyć salę lekcyjną która będzie teraz pełniła funkcję oddziału przedszkolnego dla dzieci 3-5 lat. Zakupione zostaną pomoce 

dydaktyczne posiadające odpowiednie atesty wspierające procesy edukacyjne i poznawcze oraz integrację sensoryczną a także zabawki. 

Projekt będzie realizowany od 01.09.2017 do 31.08.2018. Wartość projektu wynosi 119.994,00zł.

119 994,00 101 994,00 przedszkole 10
Lubień 

Kujawski

48 GMINA INOWROCŁAW

Rozwój przedszkola 

szansą na dobry start 

małego dziecka

Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych (cel szczegółowy 1). Zostanie on osiągnięty poprzez stworzenie nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Samorządowym Gminy Inowrocław w istniejącej bazie oświatowej tj. budynku Szkoły 

Podstawowej z oddziałami integracyjnymi im. M. Kopernika w Sławęcinku. Działaniem uzupełniającym w ramach projektu jest 

rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. 

Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych miejsc wych. przedszkolnego odbywać się będzie z dotacji budżetu gminy. Część 

dotacji gminnej będzie stanowiła wkład finansowy własny budżetu projektu (tj. 15% wartości projektu). Grupę docelową stanowią 

dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkające na terenie wiejskim.Zadania projektowe: 1.Utworzenie 40 miejsc wych. przedszk. w ramach 

OWP. W ramach projektu przewidziano zakup mebli, wyposażenia, sprzętu TIK, oprogramowania, pomocy dydaktycznych, 

specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są zgodne z koncepcją 

uniwersalnego projektowania oraz współfinansowanie działalności bieżącej przedszkola.2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci – W ramach 

projektu rozszerzona zostanie oferta przedszkola o zajęcia logopedyczne oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy. W zajęciach 

weźmie udział 23 dzieci. Do prowadzenia zajęć dodatkowych zostaną zatrudnieni nauczyciele pracujący w przedszkolu. Do zajęć 

zostaną zakupione niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i narzędzia dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i eduk. 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są 

zgodne z koncepcją uniwers. projektowania.

120 000,00 102 000,00 przedszkole 25
Inowrocław - 

gmina wiejska



49
STOWARZYSZENIE 

KREATYWNI DĘBOWA ŁĄKA

Przedszkole niepubliczne 

"Promyczki"

Projekt zakłada założenie przez Stowarzyszenie Kreatywni Dębowa Łąka, zwane dalej Stowarzyszeniem, przedszkola niepublicznego na 

terenie Gminy Dębowa Łąka dla 70 dzieci prowadzonego w trzech oddziałach, tj. w Dębowej Łące - 10-godzinne, w Wielkich 

Radowiskach - 10-godzinne oraz w Łobdowie - 6-godzinne. Zaplanowano utworzenie przedszkola spełniającego jak najwięcej oczekiwań 

rodziców, w którym zabawa i nauka będą uzupełniały się wzajemnie przynosząc oczekiwane efekty. Głównym celem projektu jest 

zmniejszenie dysproporcji w upowszechnianiu wychowania przedszkolnego na obszarach wiejskich, polegającym na objęciu jak 

największej liczby dzieci edukacją o wysokiej jakości, która pozwoli zlikwidować braki zaobserwowane na terenie Gminy Dębowa Łąka. 

Działania związane z upowszechnieniem edukacji przedszkolnej na terenie ORSG Powiatu Wąbrzeskiego są konieczne. Cel ten zostanie 

osiągnięty poprzez zapewnienie zajęć dzieciom w grupie wiekowej od 2,5 - 6,0 lat (70 dzieci) na poziomie podstawowym, w tym zajęcia 

z języka angielskiego, logopedii i rytmiki, które wpisują się w realizację podstawy programowej. Grupą docelową są dzieci zamieszkałe 

na terenie Gminy Dębowa Łąka. Wsparciem objęci będą również nauczyciele w liczbie 5 osób - praca w tym przedszkolu pozwoli im 

uzyskać dodatkowe kwalifikacje oraz kompetencje w trakcie trwania programu. Podczas trwania projektu zostaną zrealizowane 

zadania: rekrutacja dzieci i nabór kadry, tworzenie nowych miejsc przedszkolnych, szkolenie kadry merytoryczne w ramach projektu. Za 

prawidłową realizację projektu odpowiadać będą członkowie Stowarzyszenia oraz pracownik Samorządu, którzy posiadają 

doświadczenie w tym zakresie. Projekt zakłada osiągnięcie następujących wskaźników: dofinansowanie 70 miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz wsparcie w ramach programu 5 nauczycieli.

720 000,00 612 000,00 przedszkole 70 Dębowa Łąka

50 GMINA UNISŁAW

Przygoda Malucha - 

utworzenie nowych miejsc 

przedszkolnych na terenie 

Gminy Unisław

Celem projektu "Przygoda Malucha -utworzenie nowych miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Unisław" jest zmniejszenie 

nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej przez utworzenie nowych miejsc przedszkolnych dla 180 dzieci,realizację zajęć 

dodatkowych dla 200 dzieci oraz podniesienie umiejętności i kwalifikacji 5 osób z kadry pedagogicznej w okresie 01.07.2017-

30.09.2018 w 3 OWP w gminie Unisław.Grupę docelową stanowi 200 dzieci w wieku przedszkolnym zamieszkujące tereny wiejskie z 

kujawsko-pomorskiego oraz 5 nauczycieli pracujących we wspartych OWP.W projekcie zaplanowano również rozszerzenie oferty 

ośrodków wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane 

deficyty dla 180 dzieci, dla których utworzono nowe miejsce przedszkolne oraz 20 dzieci, które już uczęszczały do OWP.Projekt 

realizowany będzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Unisław.W ramach projektu zaplanowano działania 

obejmujące adaptację pomieszczeń, dostosowanie istniejącej bazy lokalowej przedszkoli do nowo tworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego, zakup i montaż wyposażenia, realizację zadań dodatkowych dla wszystkich dzieci uczęszczających do OWP,spotkania 

integrujące dzieci i kadrę pedagogiczną, doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych do pracy z dziećmi w 

wieku przedszkolnym, w tym w szczególności z zakresu pedagogiki specjalnej.W projekcie realizowane będą wskaźniki:Liczba dzieci 

objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej: 200 osób,Liczba 

miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie :180, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie:5, Liczba 

nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu:5. Nad prawidłową realizacją projektu oraz 

zarządzaniem czuwał będzie zespół projektowy lidera i partnera projektu.

2 159 999,99 1 835 999,99 przedszkole 180
Chełmno - 

gmina wiejska

51 GMINA PAPOWO BISKUPIE Wesołe przedszkole

Celem projektu jest podniesienie jakości szkolnictwa ogólnego na terenie gminy Papowo Biskupie poprzez rozwijanie kompetencji 

kluczowych i wyrównanie szans edukacyjnych dla 75 dzieci w wieku 3-5 lat z terenu gminy Papowo Biskupie w okresie od 01.09.2018 - 

31.08.2019. Wsparciem objętych zostanie 75 dzieci z terenu gminy Papowo Biskupie oraz trzy ośrodki wychowania przedszkolnego. W 

projekcie zrealizowane zostaną następujące zadania:funkcjonowanie ośrodków przedszkolnych, organizacja zajęć edukacyjno-

wychowawczych oraz dostosowanie PP do potrzeb dzieci młodszych. W ramach projektu osiągnięte zostaną następujące wskaźniki 

produktu oraz specyficzne dla projektu wskaźniki własne wnioskodawcy:1. Wskaźniki produktu:- Liczba dzieci objętych w ramach 

programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 75 osób (40 dziewczynek, 35 

chłopców);- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 35 miejsc2. Wskaźniki produktu (specyficzne 

dla projektu - wskaźniki własne wnioskodawcy):- Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 35 osób;- 

Liczba miejsc wychowania przedszkolnego funkcjonujących w okresie realizacji projektu - 35 miejsc;- Liczba dzieci uczestniczących w 

zajęciach dodatkowych - 75 osób;3. Wskaźniki rezultatu (specyficzne dla projektu - wskaźniki własne wnioskodawcy):- Liczba dzieci 

objętych w ramach programu wsparciem, które zwiększyły swoje szanse edukacyjne - 35 osób.

162 341,76 137 990,49 przedszkole 35
Papowo 

Biskupie



52 GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Oddział przedszkolny 

PUCHATKOWA DRUŻYNA 

w Nowogrodzie

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów Gminy Golub-Dobrzyń, poprzez 

stworzenie nowego oddziału przedszkolnego na terenie gminy. Oddział powstanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Nowogrodzie,powiat Golub-Dobrzyń, woj. kuj-pom. Wnioskodawca zdecydował się na tą lokalizacje po analizie gminnej sieci 

przedszkoli. W miejscowości Nowogród od roku szkolnego 2017/18 istnieje oddział świadczący opiekę dla dzieci w wieku od 3 lat. 

Funkcjonuje również oddział przedszkolny dla dzieci, które musiały być objęte wychowaniem przedszkolnym w wieku 5-6 lat (tzn. 

zerówka). Z przeprowadzonej diagnozy wynika, że jest zapotrzebowanie na kolejny oddział przedszkolny. Czas trwania projektu: 

01.01.2019-31.12.2019.Grupą docelową będzie 15 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art. 31 - Prawo Oświatowe. Nowy oddział 

przedszkolny funkcjonować będzie w godz. 6:30-16:30, tak aby jak najlepiej spełniał oczekiwania rodziców. W ramach projektu zostanie 

zakupione wyposażenie, tzn. meble, różnorakie pomoce dydaktyczne. Do prowadzenia zajęć zostanie zatrudnionych dwoje nauczycieli 

wychowania przedszkolnego i pomoc nauczyciela. Głównym produktem projektu będzie nowy oddział wychowania przedszkolnego w 

Gminie Golub-Dobrzyń, który przyczyni się do zwiększenia odsetka dzieci objętych wczesną edukacją na tym terenie. Kluczowymi 

rezultatami będzie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz wzrost świadomości rodziców w zakresie 

konieczności edukacji przedszkolnej. Głównymi wskaźnikami projektu będą: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej - 15, Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 

dofinansowanych w programie -15, Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie - 2, Liczba nauczycieli, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 2.

322 065,34 273 755,53 przedszkole 15

Golub-

Dobrzyń - 

gmina wiejska

53 Bobrowo

Czas na przedszkole - 

Zwiększenie liczby miejsc 

wychowania 

przedszkolnego

Powstanie 25 m. przedsz. Projekt real. będzie od 1.10.2020r. (od momentu ogłoszenia przetargu na prace remontowo –adaptacyjne), 

do 09.2022r. Natomiast finans. działal. bieżącej oddziału będzie przez rok od 1.09.2021 do 31.08.2022 roku. W ramach proj. zwiększy 

się liczba dzieci korzystających z edukacji przedszk. na terenie gminy. Oddział przedszk. funkcjonował będzie przez 10 h dziennie, 5 dni 

w tyg. (pon – pt), przez 12 mcy. Z edukacji przedszk. dzieci będą korzystały przez 11 – m-cy. W 08.2022r. oddział będzie nieczynny 

(urlopy nauczycieli, zakupy, wypos., drobne naprawy i remonty ). Ze środków projektu zostaną także zakupione pomoce dydakt. do 

przedszk. oraz wyposaż., niestanowiące środków trwałych, a także prace remontowo – adaptacyjne w ramach cross-financingu. Zadanie 

wpisuje się w cel szczegółowy osi Prior. 10 – cel szczeg. 1 – zwiększenie liczby miejsc przedszk. Projekt zakłada finansowanie 

działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wych. przedszk. przez okres 12 miesięcy. Gmina zapewni trwałość poprzez funkcjon. 

nowego oddziału przez okres min. 2 lat od daty zakończenia projektu oraz przez 5 lat nie zmieni przeznaczenia wyremontowanych 

pomieszczeń. Zostaną zatrudnione 2 osoby – nauczyciele wych. przedszk.. W ramach projektu planowane jest również doskonalenie 

umiejętności i kompetencji zawod. nauczy. poprzez kursy z pedagogiki specjalnej. Kadra nauczyc. będzie składała się z 2 os. 

zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy w oparciu o przepisy Karty Nauczyciela. W oddziale przedszk. będzie realizowany 

program wychowania przedszk. zgodny z podstawą programową. W ramach oferty prowadzone będą zajęcia dodatkowe w postaci 

zajęć logopedycznych. Na potrzebę takich zajęć zwracali uwagę rodzice dzieci uczęszczających do oddziałów przedszk. działających na 

terenie Gminy Bobrowo. Wskaźniki: „Licz.ba dzieci obj. w ram. progr. dodatk. zajęci. zwiększa. ich szanse eduk. w eduk. przedszk. - 

10os; Licz. mie. wych. przedszk. dof. w progr. - 25szt; cd. w sekcji E.1.B .

290 000,00 246 500,00 przedszkole 25 Bobrowo



54
STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU KĘSOWA

Uczę się i poznaje świat od 

przedszkola

CEL PROJEKTU: zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla 12 dzieci (5 dziewczynek i 7 chłopców) w wieku przedszkolnym w 

rozumieniu art 31 Ustawy prawo oświatowe zamieszkałych w Gminie Kęsowo oraz podniesienie jakości i rozszerzenie oferty 

świadczonych usług edukacyjnych w niepublicznych punktach przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Stowarzyszenie 

na Rzecz Rozwoju Kęsowa od 01.01.2019 do 31.08.2020, w tym :-zwiększenie o 12 liczby miejsc i ich utrzymanie przez okres trwałości 

projektu w ośrodkach wychowania przedszkolnego na terenie gminy Kęsowo-rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia zwiększające 

szanse edukacyjne dzieci (wyrównujące zdiagnozowane deficyty) i zwiększające jakość edukacji we wspieranych OWP-zwiększenie 

kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym 4 nauczycielek”. GŁÓWNE PRODUKTY I 

REZULTATY:Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 12Liczba nauczycieli objętych wsparciem w 

programie – 4Liczba dzieci objętych w ramach dodatkowych zajęć zwiększających ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 

103Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 4GRUPY DOCELOWE:Dzieci w 

wieku przedszkolnym (3-, 4- i 5-latki) zamieszkałe na terenie Gminy Kęsowo Nauczyciele zatrudnieni w OWPOWP (5 punktów 

przedszkolnych : 2 w Kęsowie, 1 w Drożdzienicy i 2 w Żalnie) prowadzone przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju KęsowaZADANIA:1) 

Utworzenie i bieżące finansowanie nowych miejsc przedszkolnych2) Zajęcia dodatkowe (tematyka: zajęcia teatralne, logopedyczne, 

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, rytmika)3) Wsparcie szkoleniowe dla nauczycieli (szkolenia w zakresie kształtowania 

kompetencji zawodowych związanych z edukacją przedszkolną: muzykoterapia i integracja sensoryczna)

104 337,50 88 686,87 przedszkole 12 Kęsowo

55 GMINA DĄBROWA BISKUPIA

Przedszkole szansą na 

lepsze jutro – rozpoczęcie 

działalności nowo 

powstałego przedszkola w 

Gminie Dąbrowa Biskupia

Projekt realizowany w okresie 01.09.2019-31.8.2020 na obszarze Gminy Dąbrowa Biskupia. Celem głównym projektu jest wyrównanie 

szans edukacyjnych 100 dzieci w wieku 3-6 lat zamieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez udział w formach wsparcia 

edukacji przedszkolnej (zajęcia w ramach podstawy programowej, dodatkowe), utworzenie 50 miejsc przedszkolnych oraz podniesienie 

wiedzy i umiejętności 2 nauczycieli w okresie 01.09.2019-31.08.2020.Działania będą możliwe dzięki utworzeniu 50 nowych miejsc 

wychowania przedszkolnego oraz objęcie 100 miejsc zajęciami dodatkowymi. W ramach przedmiotowego projektu zakłada się 

realizację zajęć zgodnie z podstawą programową MEN, zajęć dodatkowych tj. ruchowych, gimnastyki rozwojowej z elementami 

gimnastyki korekcyjnej, muzykoterapii, logopedycznych, arteterapii i zajęć psychologiczno-pedagogicznych.Główne wskaźniki 

planowane do osiągnięcia:- Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie – 50 szt.;- Liczba dzieci objętych 

w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej – 100 osób,- Liczba 

nauczycieli objętych wsparciem w programie - 2 osoby.Wnioskodawca zapewni trwałość nowo utworzonych miejsc wychowania 

przedszkolnego w ramach projektu od daty zakończenia realizacji projektu przez okres co najmniej 2 lat tj. w okresie 01.09.2020-

31.08.2022. W ramach projektu powstaną nowe miejsca wychowania przedszkolnego, rozszerzona zostanie oferta przedszkola o 

dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci, wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Poprawie ulegną kwalifikacje 

nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej.Dzięki wdrożeniu projektu zostanie zwiększona dostępność publicznej edukacji 

przedszkolnej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia, która odgrywa niezwykle istotną rolę w procesie edukacyjnym i socjalizacyjnym 

dzieci.

611 338,10 519 637,38 przedszkole 50
Dąbrowa 

Biskupia

56 GMINA MROCZA

Aktywnie w świat – zajęcia 

dodatkowe dla 

przedszkolaka w gminie 

Mrocza

W ramach projektu stworzonych zostanie 45 miejsc wychowania przedszkolnego w nowo-powstałym Przedszkolu w gminie Mrocza. 

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości miejsc wychowania przedszkolnego na terenie gminy Mrocza. 1. Wartości 

docelowe wskaźników: Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w 

edukacji przedszkolnej - 40 Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie - 45 Liczba nauczycieli objętych 

wsparciem w programie - 5K Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 5K 

Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego - 25K 20M-45 Grupa docelowa: Grupę docelową 

stanowi 45 dzieci oraz 3 nauczycieli wychowania przedszkolnego zamieszkujących gminę wiejską Mrocza - województwo kujawsko-

pomorskie. Podmiotem objętym wsparciem jest Przedszkole w Mroczy. Zadania projektowe: Bieżąca działalność OWP: finansowana ze 

środków unijnych przez 12 miesięcy, w tym doposażenie placówki i realizacja podstawy programowej. Zajęcia dodatkowe dla dzieci 

zwiększające ich szanse edukacyjne oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Planowane zajęcia dodatkowe: z rytmiki - min. 40 dzieci 

skorzysta z zajęć, z psychologiem - zajęcia wspierające społeczno emocjonalny rozwój dziecka - min. 30 dzieci skorzysta z zajęć, z 

gimnastyki korekcyjnej - min. 30 dzieci skorzysta z zajęć, logopedyczne - min. 30 dzieci skorzysta z zajęć. Realizacja projektu obejmuje 

okres od 01.08.2020 do 31.08.2021

501 453,35 426 235,34 przedszkole 45 Mrocza



57
P.W. "E-MIR" MAJEWSKI 

MIROSŁAW

Stworzenie 12 nowych 

miejsc przedszkolnych w 

gminie Gniewkowo oraz 

podniesienie kwalifikacji 

nauczycieli

W ramach projektu utworzonych zostanie 12 miejsc przedszkolnych, w ramach których zostanie objętych 12 dzieci dodatkowymi 

zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne oraz 1 nauczyciel podniesie kwalifikacje w terminie od 01.06.2019 do 

31.08.2020.Grupą docelową są dzieci w wieku przedszkolnym (3-5 lat) zamieszkujące gminę Gniewkowo, jak również nauczyciele 

wychowania przedszkolnego. Projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w szczególności z opisanymi w 

pkt 1.5 Regulaminu Konkursu. Wnioskodawca deklaruje zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w swojej placówce 12, a 

ich utrzymanie nowo powstałych miejsc przedszkolnych będzie trwało na co najmniej dwa lata od daty zakończenia projektu Projekt 

zostanie zintegrowany z wnioskiem do konkursu nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-185/18 w ramach Działania 6.3 Inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną, Poddziałania 6.3.1 Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.Wnioskodawca oświadcza, że prowadzi biuro projektu na 

obszarze województwa kujawsko-pomorskiego.W ramach projektu zostaną zrealizowane 3 zadania:1. Wyposażenie przedszkola i 

finansowanie bieżącego funkcjonowania przedszkola przez 12 miesięcy dla 12 nowych miejsc przedszkolnych w gminie Gniewkowo.2. 

Zapewnienie 12 dzieciom udziału w 4 rodzajach zajęć dodatkowych, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami edukacyjnymi.3. Nabycie 

przez nauczyciela przedszkola kwalifikacji poprzez udział w studium podyplomowym zakończonym egzaminem i uzyskaniem 

dokumentu poświadczającego uzyskanie kwalifikacji.

220 772,50 187 656,62 przedszkole 12 Gniewkowo

58 GMINA ŚWIECIE NAD OSĄ

Podniesienie efektywności 

kształcenia w przedszkolu 

gminnym w Świeciu nad 

Osą

Wnioskodawcą w projekcie jest G.Świecie nad Osą, która prowadzi przedszkole w Świeciu nad Osą.Celem proj. jest utworzenie i 

utrzymanie 15 nowych miejsc wych.przedszk., podniesienie kwal. zawodowych 2 n-li wychowania przedszk. oraz realizacja zajęć 

dodatk. zwiększających szanse edukac.45 dzieci do 30.10.2020.Zakres projektu obejmuje:- Utworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego,- Rozszerzenie oferty OWP o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące deficyty,- 

Doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych n-li, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.W wyniku realizacji 

projektu powstanie 15 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu w Świeciu nad Osą. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo 

utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego przez okres co najmniej 2 lat od zakończenia projektu.Zasadność realizacji wsparcia 

potwierdzają diagnozy przygotowane i przeprowadzone przez OWP i zatwierdzone przez Gminę.Projekt będzie realizowany od 2019-08-

01 do 2021-06-30.W efekcie realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące wskaźniki:1. Produktu:- L.dzieci objętych w ramach 

programu dodatk.zajęciami zwiększającymi ich szanse edukac. w eduk.przedszk.[osoby]-45- L.miejsc wychowania 

przedszk.dofinansowanych w programie [szt.]-15- L.n-li objętych wsparciem w programie [osoby]-2- L.dzieci korzystających z nowo 

utworzonych miejsc przedszk.-15os.- L.miejsc wych.przedszk.funkcjonujących w okresie realizacji projektu-15szt.- L.dzieci 

uczestniczących w zajęciach dodat.-45os.- L.n-li uczestniczących w studiach podyplom.-2os.2. Rezultatu:- L.n-li, którzy uzyskali 

kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 2.Projekt będzie realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, 

tj. będzie skierowany do osób fizycznych (dzieci i nauczycieli) mieszkających lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego 

oraz OWP zlokalizowanych na obszarze woj. kujawsko-pomorskiego.Wartość projektu wynosi 200 625,00 zł.

200 625,00 170 531,25 przedszkole 15
Świecie nad 

Osą



59

POLICEALNE STUDIUM 

ZAWODOWE SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Utworzenie 

Niepublicznego 

Przedszkola w 

Inowrocławiu z Oddziałem 

Integracyjnym

Celem Projektu jest: Utworzenie 28 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym 8 dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełn, 

na terenie pow inowrocł w okresie od 1.01.2019 roku do 31.03.2020, poprzez otwarcie nowego niepublicznego przedszkola. Produkty: 

Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie 3 (3K), Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w programie 

28 (12K). Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji 

przedszkolnej 28 (12K), Liczba dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego 28 (12K). Rezultaty: 

Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu 3 (3K), Grupą docelową projektu jest 

28 dzieci w wieku 3-6 lat, w tym 8 dzieci z wczesnym wspomaganiem rozwoju 3-9 lat (niepełn.) oraz ich rodzice (8) zamieszkujących 

teren pow inowr. i nauczyciele. Powstanie 1 grupa 20 dzieci zdrowych i jedna 8 dzieci z niepełn. Pierwszym zadaniem będzie 

zrekrutowanie dzieci do OWP, w trakcie budynek przeznaczony na przedszkole będzie remontowany i adaptowany na ten cel. 

Pomieszczenia muszą zostać dostosowane do wymogów sanit-higien, bhp i ppoż (Rozp. MEN z 31.12.2002), a w szczególności w 

dostępie dla osób niepełn. Następnie przedszkole zostanie wyposażone w meble, sanitariaty, wykładziny, wyposażenie wypoczynkowe, 

zabawki, pomoce edukacyjne, wspomagania rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami eduk.Zagwarantowany zostanie plac zabaw z 

bezpieczną nawierzchnią. Na potrzeby przedszkola zostanie zatrudniona wykwalif. kadra. Dzieci będą korzystały z dodatkowych zajęć 

wyrównujących szanse edukacyjne w zakresie stwierdzonych deficytów, a kadra nauczycieli/terapeutów będzie uzupełniać kometencje 

lub kwalifikacje zawodowe, także do pracy z dziećmi niepełn. Dzieci będą miały zagwarantowane wyżywienie, uroczystości z okazji 

świąt i inne atrakcje. Projekt będzie zarządzany przez 2 os. Wartość dofinansowania z UE: 722.287,50 zł.

849 750,00 722 287,50 przedszkole 28

60 "NASZA GMINA"

Prowadzenie zajęć 

przedszkolnych w 

Jarantowicach

Wnioskodawcą w proj. jest stow. "Nasza Gmina", które będzie prowadziło przedszkole w Jarantowicach. Celem proj. jest utworzenie i 

utrzymanie 20 nowych miejsc wychowania przedszk., podniesienie kwal. zawodowych 2 n-li wychowania przedszk. oraz realizacja zajęć 

dodatk. zwiększających szanse edukacyjne 43 dzieci do 31.08.2020.Zakres proj. obejmuje:- Utworzenie nowych miejsc wych. 

przedszkol, - Rozszerzenie oferty OWP o dodat. zajęcia zwiększające szanse eduk. dzieci oraz wyrównujące deficyty,- Doskonalenie 

umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych n-li, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.W wyniku 

realizacji proj. powstanie 20 nowych miejsc przedszkolnych w przedszkolu w Jarantowicach. Wnioskodawca zapewni trwałość nowo 

utworzonych miejsc wych. przedszk. przez okres co najmn 2 lat od zakończenia proj. tj. od 31.08.2020 r.Zasadność realizacji wsparcia 

potwierdzają diagnozy. Podmiot, który przygotował i przeprowadził diagnozę to Stow. Nasza Gmina, które jest org. prow. dla OWP - 

przedszkola w Jarantowicach. OWP, którego dotyczyła diagnoza to przedszkole w Jarantowicach.Proj. będzie realizowany od 2019-08-

01 do 2020-08-31.W efekcie realizacji proj. zostaną osiągnięte nast. wskaźniki:1. Produktu:- Liczba dzieci objętych w ramach programu 

dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej [osoby] – 43;- Liczba miejsc wychowania 

przedszkolnego dofinansowanych w programie [szt.] – 20;- Liczba nauczycieli objętych wsparciem w programie [osoby] – 2.- Liczba 

dzieci korzystających z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - 20 os.2. Rezultatu:- Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje 

lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 2.Proj. będzie realizowany na obszarze objętym RPO WK-P, tj. będzie 

skierowany do osób fizycznych (dzieci i nauczycieli) mieszkających lub pracujących na terenie woj. kujawsko-pomorskiego oraz OWP 

zlokalizowanych na obszarze woj. kuj-pom.Wartość projektu wynosi 316 956,25 zł.

316 956,25 269 412,81 przedszkole 20 Ryńsk



61 GMINA MOGILNO

RÓWNE SZANSE DLA 

WSZYSTKICH-

ORGANIZACJA POMOCY 

PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNEJ W 

PRZEDSZKOLU NR 3 W 

MOGILNIE

Projekt realizujący wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dzieci z 

orzeczeniami o kształceniu specjalnym, niepełnosprawne. Realizacja wsparcia została poprzedzona diagnozą na rzecz Przedszkola nr 3 

w Mogilnie we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mogilnie., przygotowana przez Przedszkole nr 3 w Mogilnie i 

zatwierdzona przez organ prowadzący - Burmistrza Mogilna.Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Mogilno, gdzie od 2004 roku 

w Przedszkolu nr 3 w Mogilnie funkcjonują grupy integracyjne, a od roku 2017 2 grupy specjalne. Gmina Mogilno jest jedną z większych 

podstawowych jednostek administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego. Zajmuje ona powierzchnię 25 620 ha.Zaludnienie 

miasta wg danych ze strategii rozwoju to 11 931 mieszkańców miasta i na wsi-12 793 osób. Ogólna powierzchnia obszaru miasta 

wynosi 832 ha, a obszaru wiejskiego 24 788 ha . Przedszkole nr 3 w Mogilnie z oddziałami specjalnymi i integracyjnymi jest jedynym 

takim w powiecie mogileńskim. Projekt będzie wyłącznie skierowany do dzieci (14/6K) niepełnosprawnych z orzeczeniami o kształceniu 

specjalnym (100%) i ich rodziców (13). Przewiduje się rozszerzenie oferty zajęć terapeutycznych realizowanych w przedszkolu oraz poza 

przedszkolem dla grupy 14. dzieci i wsparcie dla grupy 13. rodziców. Planuje się zakupienie wyposażenia i pomocy dydaktycznych, które 

będą wykorzystane przy prowadzeniu zajęć terapeutycznych. Z ważniejszych należy wskazać na utworzenie sali doświadczeń, monitora 

interaktywnego (alternatywa do projektora), 5 komputerów oraz zakup specjalistycznego oprogramowania do prowadzenia terapii. 

Dwoje nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje. Kwota dofinansowania projektu wynosi ok. 250tys. zł.

249 705,00 212 249,25 przedszkole 14 Mogilno

62 GMINA WIĘCBORK Więcborski przedszkolak

Cel projektu: zwiększ. liczby miejsc poprzez utworz. na terenie m. W-rk w 2018r. 25 miejsc wych. przedszk. oraz realiz. zajęć dodatk. dla 

75 dzieci w SP Nr 2, dostosowanie istniejących miejsc wych. przedszk. do potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i dodatk. oferty edukac. 

dla 5 dzieci w PG „Niezapominajka”, adaptację ww. OWP oraz podnosz. kompetencji lub kwalifik. n-li OWP.Projekt "Więcborski 

przedszkolak" realiz. będzie w Gm. W-rk w okr. 07/2018-12/2020. Cel gł. proj. to upowszechnienie i popr. jakości eduk. przedszk. na 

ter. m. W-rka - w ramach funkcjonow. 2 OWP, tj. PG "Niezapominajka" w W-rku oraz SP Nr 2 im. K. Makuszyńskiego w W-rku.Cel gł. 

zostanie osiągnięty poprzez utworz. 25 miejsc wych. przedszk. (dla dzieci w wieku 3-6 l) oraz realiz. zajęć dodatk. Projekt przewiduje 

ponadto wsparcie dla n-li w zakresie doskonalenia umiejętności i kompetencji zawod. w zakresie zdiagnozow. potrzeb edukac.. 

Diagnoza została przeprowadz. przez zespół skład. się z dyr. miejskich SP i przedszk., a także pedag. i socjoterap. Obejmowała dz. w 

wieku przedszk., zamieszkałe na ter. m. W-rka oraz ich rodziców i n-li pracuj. w obu placówkach.Dok. został zatwierdz. przez Burmistrza 

W-rka.Grupę docel. stanowić będą os. fiz. mieszkające, uczące się lub pracujące na obszarze Gm. W-rk, tj.: dz. w wieku przedszk., 

rodzice dz. z niepełnosprawn., n-le wych. przedszk. zatrudnieni w placówkach na ter. m. W-rk, dla których Gm. W-rk jest organem 

prowadz.W ramach realiz. proj. planow. jest:* utworz. nowych miejsc wych. przedszk. (w tym dostosow. istniej. pomieszczeń)* 

zapewnienie bież. funkcjonow. nowych miejsc przez okres 12 m.* zakup niezbędnego wyposaż. i pomocy dydakt. * zatrudnienie n-li 

oraz pomocy n-la dla nowego o/przedszk.* realiz. dodatk. zaj. rozwijaj. oraz specjalist., zgodnie z wynik. diagnozy* podniesienie 

kwalifik. i umiejętn. n-li w zakresie zdiagnozow. potrzeb edukac. dz.Realizacja w/w działań stanowić będzie uzupełnienie 

dotychczasowej działalności więcborskich o/przedszk..

999 822,00 849 848,70 przedszkole 30 Więcbork



63 GMINA SĘPÓLNO KRAJEŃSKIE Nasze przedszkola II

Projekt zakłada utworzenie dodatkowego oddz. wielogodzinnego dla 25 dzieci, w GP nr 2 w Sępólnie Kraj. Oddział będzie zlokalizowany 

w wolnych pomieszczeniach SP nr 3 prowadzonej przez gm. Sępólno Kr. Wartości docelowe wskaźników produktu (WLWK): - l. miejsc 

wych. przedszkolnego dofinansowanych w programie -25;- l. dzieci objętych w ramach progr. dodatkowymi zaj. zwiększ. ich szanse 

eduk. w eduk. przedszk. -16; - l. n-li objętych wsparciem w programie - 1;Wartości docelowe wskaźników rezultatu: - l. n-li, którzy 

uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu -1;Wartości docelowe wsk. produktu wnioskodawcy:- l. dz. 

korzyst. z nowo utworz. miejsc przedszk. -25;- l. dz. uczestnicz. w zaj. dodatkowych -16;- l. n-li uczest. w studiach 

podypl./kursach/szkol./warszt. -1.Gr. docelowa to n-le GP nr 2 oraz dz. 6 i 5 letnie, zamieszkałe na terenie Gm. Sępólno Kraj., 

wyłonione w rekrutacji dodatkowej (uzupełniającej) do GP nr 2. W razie rezygnacji rodziców dzieci z udziału w projekcie, utworzoną 

listę rezerwową.Podstawowe zadania projektowe to: - adaptacja obejmująca remont korytarzy i klatki schodowej OWP;- zakup pom. 

dydakt. do realizacji zajęć, sprzętu TIK;- zakup i montaż wyposażenia: mebli do oddziału, szatni, sprzętów, tablic;- doposaż. kuchni;- 

zakup elem. placu zabaw;- zapewnienie dz. bieżącej: wynagr. 2 n-li dla realizacji podst. progr. oraz realizacji zajęć podnoszących jakość 

ed. przedszk., n-li specjal. zw. szanse eduk. dz. (zaj. logoped. i wcz. wspom.), a także wynagr. woźnej i pomocy kuch.;- podn. kwalifikacji 

n-la;- zakup mat. szkol. dla potrzeb realizacji zajęć;- zakup mat. biur. dla zarządzania projektem, zakup śr. czystości;- zarządzanie 

projektem. Gmina Sępólno Kraj. zobowiązuje się do zachowania trwałości utworzonych w ramach projektu miejsc wych. przedszk., 

przez okres co najmniej 2 lat od daty zakończenia projektu okr. w umowie o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany w okresie 

1.09.2018 r. do 31.08.2019 r. Kryterium dostępu B.1.9

418 372,18 355 616,35 przedszkole 25
Sępólno 

Krajeńskie

64 GMINA PŁUŻNICA

Utworzenie miejsc 

przedszkolnych w gminie 

Płużnica

Głównym celem projektu jest zwiększenie w gminie Płużnica udziału dzieci w wieku przedszkolnym w dostępie do wysokiej jakości 

edukacji przedszkolnej oraz poprawa szans edukacyjnych dla 36 dzieci (18K,18M) w wieku przedszkolnym poprzez utworzenie, 

wyposażenie i wsparciefunkcjonowania dwóch nowych przedszkoli zlokalizowanych w miejscowościach Płąchawy i Nowa Wieś 

Królewska, a także dostęp do dodatkowych zajęć specjalitycznych. Realizacja projektu odpowiada na potrzeby grup docelowych w 

projekcie związanymi z niskim poziomem upowszechnieniaedukacji przedszkolnej w Gminie Płużnica (w 2016 r. wśród dzieci 3-5 lat 

wyniósł 46,6%). Grupę docelową stanowić będą osoby fiz. mieszkające, uczące się lub pracujące na obszarze WK-P. Całkowity koszt 

projektu wynosi 389 060,00 zł. Sfinansowana zostanie działalność nowo utworzonych miejsc w OWP w okresie 12 miesięcy, tj. od 

1.09.2019 r. do 31.08.2020 r. Projekt przyczyni dozmniejszenia 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 liczbymiejsc podlegających pod organ prowadzący 

placówki publiczne, jakim jest Gmina Płużnica. Zadania przewidziane w projekcie są zgodne z przepisami dot. bezpiecznych i 

higienicznych warunków pracy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. OWP, do którego skierowany jest projekt, nie 

był odbiorcąinterwencji w ciągu 36 miesięcy poprzedzających moment złożenia wniosku o dofinansowanie projektu, 

współfinansowanej ze środków EFS dostępnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.

389 060,00 330 701,00 przedszkole 36 Płużnica

65
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE 

TERAPEUTYCZNE "SOWA'
Sówki Mądre Główki

Projekt realizowany będzie na obszarze, dla którego została przygotowana i pozytywnie zaopiniowana przez IZ RPO STRATEGIĘ OSI DLA 

INOWROCŁAWIA ORAZ OBSZARÓW POWIĄZANYCH Z NIM FUNKCJONALNIE DO 2020 R.czas trwania projektu to 12 miesięcy : 

Rozpoczęcie nastąpi : 01.08.2019 a zakończy się 31.07.2020 na obszarze Miasta Inowrocławiu. Celem projektu jest wyrównanie szans 

edukacyjnych 10 dzieci niepełnosprawnych w wieku 3-6 lat z terenu OSI poprzez udział w dodatkowych zajęciach specjalistycznych w 

okresie 01.08.2019-31.07.2020. W ramach projektu rozszerzona zostanie oferta przedszkola o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse 

edukacyjne dzieci. Projekt zakłada realizację zajęć dodatkowych tj.stymulacji mózgu na powięzi, stymulacji narządu słuchu, fizjoterapii z 

pomocą zwierząt( pies, koń), oraz dostosowanie miejsca do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami. Wskaźniki do osiągnięcia to Liczba 

dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej-10 ; Liczba 

dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych-10. W ramach zadań dwoje nauczycieli podniesie swoje kwalifikacje biorąc udziała w 

Zajęciach Studium Terapii Dzieci i Młodzieży.Wnioskodawca zapewni kontynuację zajęć dodatkowych od daty zakończenia realizacji 

projektu przez okres co najmniej 2 lat tj.w okresie 01.08.20-30.07.22.. Wszelkie działania realizowane będą z uwzględnieniem 

przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

149 996,00 127 496,00 przedszkole 10 Inowrocław



66 GMINA KAMIEŃ KRAJEŃSKI

Wspieranie rozwoju 

przedszkoli w Gminie 

Kamień Krajeński

Utw.1oddz. przedszk. dla 25 dz (2,5 -3 l)w PS KK wch. w skład ZSP KK. Nowy oddz prac. w godz. 6:00 do 16:00, od 1.09.2019 do 

31.08.2020, wsp. indywid. dla 3 dz.niepełnospr.,wsp. dla 110 dz w zakr. dodat. zajęć rytmicznych, wsp. 25 dz w zakr. zajęć integracji 

sensor. i pom. logop. w formie zajęć cały oddz.1h/tyg i 4h zajęć w 4-osob. gr. Obejm. wsp. n-li: pod. kompet. w zakr. „Arteterapia” – 12 

h warsztaty dla 8 n-li oraz „Integracja sensoryczna” – 12 h warsztaty dla 8 n-li. Salę dyd. wyposażymy w meblościankę, stoliki, krzesełka, 

dywan, szatnię, łóżeczka przedsz., zest. pom. dydakt. i mater. do zaj., interaktywny dywan. Utworzymy salę do zajęć z integracji 

sensorycznej i doposaż. ją ze środków projekt. W nowym oddz, prac. 10 h/dz zatrudnimy 2 n-li (2 et) zg. z KN, art. 35a. Zatrud. pom.n-la 

(1et) na podst. umowy z KP. Dla 110 dz. poszerzymy ofertę zajęć o dodatk. zaj. wyrów. szanse eduk. dzieci w zakresie stwierdz. deficyt. 

Przeprow. w okresie od 01.09.2019 do 30.06 2020 dla 110 dz w 5 oddz. dodatk. zajęcia z rytmiki(5gr.x1h./tyg) oraz zajęcia z integracji 

sensorycznej dla now.o oddz. (1gr.x1h/tyg). Dzieci z tego oddz. będą otoczone pomocą logop. w wymiarze 1 h/tyg dla całej grupy i 4 

grx1h/tyg zajęć w grup 4-osob. Pomoc otrzyma 3 dzieci niepełnospr.: 1) dz. z autyzmem – 2 h/tyg ind.j terapii logop.; 2) dz. uczestnicz. 

w indywid. zaj. rewalidacyjno-wychowawczych 10h/tyg, korzyst. z sali integ sensoryczj; 3) dz. korzyst.e z 2 h rewalid indywid. Wartość 

projektu wynosi 396953,75 zł, z czego dofin. 337410,68 zł.Wskaźniki: L. dz. objęt. w ramach programu dodatk. zajęc. zwiększającymi ich 

szanse eduk. w eduk. przedszkolnej-110; L. msc wychow przedszk. dofinansowanych w programie-25; L. n-li objętych wsparciem w 

programie-8 os;L. n-li, którzy uzyskali kwalif lub nabyli kompet po opuszcz programu-8os;L. dz. korzyst. z nowo utworz msc przedszk-

25;L. msc wych przedszk funkcj w okr realiz projektu-110;L. d uczest w zajęc dodatk-110;L n-li ucz w szkol/warszt-8.

396 953,75 337 410,68 przedszkole 25
Kamień 

Krajeński

67 GMINA MOGILNO Idę do przedszkola

1 września 2019 Gmina Mogilna planuje utworzenie nowego Przedszkola nr 4 w Mogilnie zlokalizowanego w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Mogilnie. Szkoła i Przedszkole utworzą Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mogilnie. W P4 będą funkcjonowały 3 grupy 

przedszkolne, w tym 2 grupy objęte projektem dla 44. dzieci. Wszystkie dzieci(22. z 3 grup) zostaną objęte wsparciem w zakresie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja projektu została poprzedzona przygotowaniem przez Zespół Obsługi Szkół i 

Przedszkoli w Mogilnie diagnozą stanu zapotrzebowania na miejsca przedszkolne w przedszkolach, dla których organem prowadzącym 

jest Gmina Mogilno. Diagnoza obejmowała również stan pomocy psychologiczno-pedagogicznej skierowanej dla dzieci przedszkolnych 

oraz podniesienie kwalifikacji nauczycieli w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz diagnozy w zakresie udzielania 

wsparcia w tym zakresie. Diagnoza została zatwierdzona przez organ prowadzący we współpracy z Poradnią Psychologiczno - 

Pedagogiczną w Mogilnie.W Gminie Mogilno obecnie funkcjonuje 6 przedszkoli, w tym 3 w Mogilnie. Utworzenie nowego przedszkola 

w Mogilnie jest odpowiedzią na wzrost zapotrzebowania rodziców na ten rodzaj opieki nad dziećmi od 3 roku życia.Projekt obejmie 

zatrudnienie nauczycieli, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej (ppp), pomocy nauczyciela oraz pracowników 

obsługi i kuchni. Planuje się zakupienie wyposażenia przedszkola dla 2 grup oraz zakup zabawek. Przedszkole zostanie wyposażone w 2 

monitory interaktywne z komputerami (laptopami).Realizacja projektu od 1 marca 2019 do 30 czerwca 2021. Ogólna kwota projektu 

wynosi 596 535 zł, w tym kwota dofinansowania projektu wyniesie 507 054,75 zł . W ramach projektu 2 nauczycieli podniesie swoje 

kwalifikacje, 22 dzieci zostanie objętych dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej oraz 

powstaną nowe 44 miejsca opieki przedszkolnej

596 535,00 507 054,75 przedszkole 44 Mogilno

68

STOWARZYSZENIE 

"PARTNERSTWO DLA ZIEMI 

KUJAWSKIEJ"

Maluch Odkrywca - 

upowszechnianie edukacji 

przedszkolnej na terenie 

miasta Nieszawa

Celem projektu jest utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym z terenu powiatu 

aleksandrowskiego oraz podniesienie kwalifikacji/kompetencji 1 nauczyciela (1K) w okresie od 01.08.2019-30.09.2020 r.Cele projektu 

zostaną osiągnięte w wyniku realizacji zaplanowanych działań.Główne produkty i rezultaty, które zostaną osiągnięte w projekcie to:- 

liczba nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego - 30;- dzieci objęte wsparciem w projekcie tj. liczba dzieci korzystających 

z nowo utworzonych miejsc przedszkolnych - (15 K, 15 M) -30;- nauczyciele objęci wsparciem w projekcie - 1 ;- nauczyciele którzy 

nabyli komp./kwal po opuszczeniu programu - 1;- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach dodatkowych (8K, 7M) - 15; - liczba 

nauczycieli uczestniczących w studiach podyplomowych - 1 (1K);- liczba ośrodków wychowania przedszkolnego objętych wsparciem - 1;- 

liczba podmiotów wykorzystujących technologie TIK - 1Projekt jest skierowany do dwóch grup docelowych:- do dzieci w wieku 

przedszkolnym zamieszkujących teren powiatu aleksandrowskiego- do nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego Wsparciem 

zostanie objęty jeden nauczyciel wychowania przedszkolnego zatrudniony przez Stowarzyszenie " Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej" 

wyłoniony w drodze rekrutacji, posiadający wykształcenie wyższe. Główne zadania w ramach projektu: 1. Utworzenie i finansowanie 

bieżącej działalności dwóch 15-osobowych grup w ramach utworzonego przedszkola2. Podnoszenie kwalifikacji nauczycieli3. 

Wprowadzenie zajęć dodatkowych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów.

317 527,43 269 898,31 przedszkole 30



69 GMINA GOLUB-DOBRZYŃ

Punkt Przedszkolny 

,,MAŁY ODKRYWCA'' w 

Lisewie

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów Gminy Golub-Dobrzyń, poprzez 

stworzenie nowego punktu przedszkolnego na terenie gminy. Punkt powstanie w Szkole Podstawowej w Lisewie. Wnioskodawca 

zdecydował się na tą lokalizacje po analizie gminnej sieci przedszkoli. W miejscowości Lisewo brak jest publicznej placówki świadczącej 

opiekę dla dzieci w wieku od 3 lat. Funkcjonuje oddział przedszkolny dla dzieci, które musiały być objęte wychowaniem przedszkolnym 

w wieku 5-6 lat (tzn. zerówka). Jest również Niepubliczny Zespół Wychowania Przedszkolnego ,,Krasnoludki’’ w Lisewie prowadzony 

przez Towarzystwo Wsi Lisewo i Okolic, który działa tylko kilka dni w tygodniu, w godzinach popołudniowych, niespełniającym tym 

samym potrzeb rodziców. SP w Lisewie dysponuje wolnymi pomieszczeniami, które spełniają wymogi lokalowe, wymagają one tylko 

drobnego remontu, co wpływa korzystnie na realizację projektu, ponieważ koszt realizacji znacząco się obniża w związku z brakiem 

dużego nakładu finansowego na adaptację pomieszczeń. Grupą docelową będzie 15 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z art 14 ust. 

1(z uwzględnieniem ust. 1a oraz 1 b ) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Nowy punkt przedszkolny funkcjonować 

będzie w godz. 6:30-16:30, tak aby jak najlepiej spełniał oczekiwania rodziców. W ramach projektu zostaną wykonane drobne prace 

remontowe (malowanie ścian, osłony na grzejniki, podłoga itp), zostanie zakupione niezbędne wyposażenie oraz pomoce dydaktyczne. 

Do prowadzenia zajęć zostanie zatrudnionych dwoje nauczycieli wychowania przedszkolnego.Głównym produktem projektu będzie 

nowy punkt wychowania przedszkolnego w Gminie Golub-Dobrzyń, który przyczyni się do zwiększenia odsetka dzieci objętych wczesną 

edukacją na tym terenie. Kluczowymi rezultatami będzie wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich oraz wzrost 

świadomości rodziców w zakresie konieczności edukacji przedszkolnej.

180 000,00 153 000,00 przedszkole 15

Golub-

Dobrzyń - 

gmina wiejska

70 "IMPULS" - ALICJA CZEKAJ
Gminne Niepubliczne 

Przedszkole Integracyjne

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich poprzez utworzenie i 

funkcjonowanie przedszkola integracyjnego dla 50. dzieci na terenie gminy Kowal, doskonalenie umiejętności zawodowych 4 

nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz realizacja zajęć dodatkowych zwiększających szanse edukacyjne dzieci w okresie do 

31.08.2020 r. Wsk. prod:-l. dz.objętych dodatkowymi zaj. zw. ich szanse edu. w ed.przedsz.-30-l. miejsc wych.przed. dof. w prog.-50-

l.naucz. obj.wsp.-4-l. naucz. obj.wsp. w zakresie TIK-4wsk. rez.-l.naucz.kt.uzyskali kw.lub kom. po opuszczeniu progr.-4-l.miejsc. 

wych.przedsz. kt. funkcj. 2 lata po uzysk. dof.EFS-100%Wsparciem zostanie objętych 50 dzieci (22 dziewczynki, 28 chłopców) w wieku 

przedszk. z terenu gminy Kowal i Miasta Kowal oraz 4 (4 K, 0 M) nauczycieli wychowania przedszkolnego. W trakcie realiz. proj. 

przewidziane są zad.: org. przedszkola- adap. pomieszczeń, wyposażenie pomieszczeń przed., pomocy do prowadzenia zajęć opiek - 

wychow. i eduk., zapewnienie bieżącego funkcjonowania, rozszerzenie oferty ośrodka wych. przed. o dodatkowe zajęcia zwięk. szanse 

eduk. dzieci oraz wyrównujące deficyty, doskonalenie umiejętności zawod. nauczycieli niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku 

przedsz. Projekt jest zgodny z typami wskazanymi w reg. konkursu. Jest zgodny ze Strategią rozwoju OSI Włocławek, został ujęty na 

liście projektów podst. Będzie realizowany na terenie gdzie zapotrzebowanie na miejsca wych. przedsz. jest zgodne z diagnozą potrzeb 

ujętą w dokumencie “Wychowanie przedszkolne w województwie kujawsko-pomorskim 2016” (zał.38) [kryt. B.1.6], na obszarze 

wiejskim, które charakteryzuje się słabym dostępem do usług wychowania przedszk. Działania przewidziane do realizacji w proj, 

zgodnie z zapisem dokumentacji konkursowej zostały zaplanowane w oparciu o diagnozę przepr. przez wnioskodawcę i zatwierdzoną 

przez osobę upow. do podejmowania decyzji.Ogólna wartość projektu: 660937,63 zł.

660 937,63 561 796,98 przedszkole 50 Kowal

71 GMINA RADZIEJÓW

Zwiększenie dostępu do 

edukacji przedszkolnej w 

Gminie Radziejów

Celem głównym projektu jest utworzenie 10 nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty edukacyjnej o 

dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci w Przedszkolu Gminnym w Skibinie w terminie od 01.08.2018 r. do 

31.07.2019 r.Projekt jest skierowany bezpośrednio do 75 dzieci (40Ki35M) w wieku przedszkolnym uczęszczających do Przedszkola 

Gminnego w Skibinie.W ramach projektu zakupione zostaną niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie dla nowoutworzonych 

miejsc przedszkolnych. Zostaną również zorganizowane zajęcia dodatkowe, tj: gimnastyka korekcyjna, taniec, zajęcia plastyczne, zajęcia 

rozwijające kompetencje społeczno - emocjonalne. Rozszerzenie oferty Przedszkola Gminnego w Skibinie o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty pozwoli na większy rozwój społeczny, intelektualny, 

emocjonalny, językowy i ruchowy dzieci.

108 585,00 92 297,25 przedszkole 10
Radziejów - 

gmina wiejska



72 GMINA WARLUBIE Równanie szans

W chwili obecnej w strukturze oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku i w bazie lokalowej, którą 

dysponujemy (dwie sale pełnowymiarowe z zapleczem sanitarnym wraz z szatniami) są zapewnione miejsca dla 50 dzieci (2 grupy). Sale 

powstały w ramach działania komplementarnego - rozbudowy oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku 

w ramach konkursu z EFRR nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 - projekt zakończony. Zapotrzebowanie podyktowane jest 

obserwowanym od kilku lat wzrostem świadomości wśród rodziców w zakresie rozumienia rangi wcześnie rozpoczętej edukacji 

przedszkolnej w wyrównywaniu deficytów rozwojowych i zwiększeniu szansy sukcesów w późniejszych etapach edukacji. W tym celu w 

ramach Strategii ORSG Powiatu Świeckiego działania PI 10i cel szczegółowy 2 realizowane będą różne działania. W okresie od stycznia 

do czerwca 2018 r. planuje się zorganizowanie zajęć dodatkowych dla dzieci 2 grup przedszkolnych (łącznie 48 dzieci, 26 ch/22 dz), w 

tym 18 nowych miejsc przedszkolnych, uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Wielkim Komorsku: 

zajęcia logopedyczne i gimnastyka korekcyjna oraz w ramach podstawy programowej - zajęcia z rytmiki, z wykorzystaniem nowych 

poznanych w trakcie szkoleń metod nauczania. Ponadto w ramach projektu planowane jest zatrudnienie pomocy nauczyciela-opiekuna 

wspomagającego (1 osoba) oraz przeszkolenie 2 nauczycieli wychowania przedszkolnego w zakresie muzykoterapii metodą Rudolfa 

Labana i Carla Orffa oraz pracę z dziećmi metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne. W ramach projektu przewiduje się także 

zakup niezbędnych materiałów i pomocy dydaktycznych do realizacji ww. zajęć dodatkowych i podstawowych. Wszystkie realizowane 

działania są wynikiem przeprowadzonej przez Szkołę w Wielkim Komorsku diagnozy i stanowią uzupełnienie prowadzonych działań 

przez oddział przed rozpoczęciem projektu.

106 805,00 90 784,25 przedszkole 18 Warlubie

73 GMINA INOWROCŁAW

Rozwój przedszkola 

szansą na dobry start 

małego dziecka - oddział 

w Górze

Projekt jest uzupełnieniem projektu inwestycyjnego RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 "Tworzenie nowych miejsc wychowania 

przedszkolnego oraz rozszerzenia oferty ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w m. Góra o 

budynek przedszkola". Celem projektu jest zwiększenie miejsc przedszkolnych (cel szczegółowy 1). Zostanie on osiągnięty poprzez 

stworzenie nowych miejsc wych. przedszk. w Przedszkolu Samorządowym Gminy Inowrocław w istniejącej bazie oświatowej-budynku 

Szkoły Podstawowej w Górze. Działaniem uzupełniającym w ramach projektu jest rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dzieci i wyrównujące zdiagnozowane deficyty. Finansowanie bieżącej działalności nowo utworzonych 

miejsc wych. przedszk. odbywać się będzie z dotacji budżetu gminy. Część dotacji gminnej będzie stanowiła wkład finans. własny 

budżetu projektu (tj. 15% wartości projektu). Grupę doc. stanowią dzieci w wieku przedszkolnym, mieszkające na terenie wiejskim.Zad. 

proj.: 1.Utworzenie 10 miejsc wych. przedszk. w ramach OWP. W ramach projektu przewidziano zakup sprzętu TIK, oprogramowania, 

pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi dostosowanych do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych 

oraz możliwości psychofizycznych dzieci, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy dydaktycznych, sprzętu i narzędzi, które są 

zgodne zkoncepcją uniwers.o projektowania oraz współfinansowanie działalności bieżącej przedszkola.2. Zajęcia doda. dla dzieci – W 

ramach projektu rozszerzona zostanie oferta przedszkola o zajęcia logopedyczne oraz zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy. W 

zajęciach weźmie udział 40 dzieci. Zajęcia dodatkowe poprowadzi nauczyciel pracujący w przedszkolu. Do zajęć zostaną zakupione 

niezbędne pomoce dydaktyczne, sprzęt i narzędzia dostosowane do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i eduk. orazmożliwości 

psychofiz. dzieci/

100 000,00 85 000,00 przedszkole 10
Dąbrowa 

Biskupia
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Projekt ma na celu zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 15 miejsc w Niepublicznym Przedszkolu Korona. Zaprojektowano 

również zajęcia dodatkowe, wsparcie dla dzieci z niepełnosprawnościami, a także dla rodziców tych dzieci. W ramach zadania 4 

dokształcać będą się nauczyciele przedszkola. Wartość dofinansowania w projekcie to 179 148,21 zł. Projekt będzie trwał 2 lata.

210 765,51 179 148,21 przedszkole 15 Białe Błota

SUMA EFS 34 199 303,07 29 068 791,30 3261

SUMA RPO 2014-2020 177 716 764,69 110 205 118,18 6791

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, listopad 2019


