Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Toruń, 18.02.2020 r.
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Nazwa wnioskodawcy

BYDGOSKI PARK
PRZEMYSŁOWO TECHNOLOGICZNY
SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

IZBA PRZEMYSŁOWOHANDLOWA W TORUNIU

Powiat

Bydgoszcz

Toruń

Siedziba

Bydgoszcz

Toruń

Tytuł projektu

More with Park

Stworzenie specjalistycznych
usług wsparcia testowania i
certyfikacji technologicznej MŚP,
jako uzupełnienie infrastruktury
biznesowej INTELLIGENT
BUSINESS CENTRE LAB.

Wartość
całkowita
projektu

934 652,00

757 328,00

Całkowite
dofinansowanie

Opis projektu

311 777,20

Celem projektu jest stworzenie lepszych warunków do rozwoju MŚP z województwa
kujawsko-pomorskiego poprzez oferowanie przez Bydgoski Park PrzemysłowoTechnologiczny zaawansowanych usług. W ramach projektu Bydgoski Park Przemysłowo
Technologiczny Sp. z o.o. planuje realizację zadań polegających na: 1. Wsparciu
szkoleniowo-doradczym dla Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego
umożliwiającym oferowanie zaawansowanych usług na rzecz MŚP. W ramach zadania
poniesione zostaną wydatki na szkolenia dla pracowników BPPT (marketingowe,
sprzedażowe, obsługa klienta, due-diligence, kosztorysowanie robót budowlanych i
okołobudowlanych, z obsługi programu CAD).2. Utworzenie przestrzeni niezbędnej do
świadczenia zaawansowanych usług. W ramach zadania przewiduje się realizację wydatków
w postaci opracowania projektu aranżacji wnętrz i aranżację wnętrz coworking i przestrzeni
szkoleniowo-konferencyjnej oraz zakup wyposażenia w postaci mebli, urządzeń do strefy
chillout, drukarek, panoramy 360, wirtualnego spaceru, programu do kosztorysowania,
programu CAD, systemu informacji mutlimedialnej, programu do zbierania informacji o
klientach, podestu z oświetleniem i nagłośnieniem, komputerów biurowych i komputerów
multimedialnych.

538 002,40

Projekt pn. "Stworzenie specjalistycznych usług wsparcia testowania i certyfikacji
technologicznej MŚP, jako uzupełnienie infrastruktury biznesowej INTELLIGENT BUSINESS
CENTRE LAB" polegać będzie na wsparciu szkoleniowo-doradczym IPH w Toruniu. Celem
projektu jest rozwój oferty Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu o dodatkowe
specjalistyczne usługi świadczone w sposób komercyjny dla sektora MŚP. Koncepcja ta
opiera się na poszerzeniu działań o profesjonalne usługi doradcze, co ma pomóc w
zwiększeniu świadomości firm z sektora MŚP w zakresie korzystania i wdrażania rozwiązań
wypracowanych w ramach specjalistycznych usług, korzyściach płynących z tego typu
działań, a co za tym idzie zwiększenia ich konkurencyjności na rynku.W ramach projektu
zaplanowano przygotowanie do świadczenia 5 specjalistycznych usług:- Usługa wsparcia
testowania produktu- Usługa wsparcia testowania usługi - Usługa wsparcia testowania
technologii- Usługa certyfikacji produktu/usługi/technologii- Przeprowadzenie specjalistycznej
analizy możliwej certyfikacji produktu/technologii W ramach projektu zaplanowano zadania
takie jak: szkolenia pracowników, przygotowanie do świadczenia usług, testowanie usług,
zakup sprzętu i wyposażenie dla realizacji usług. Budżet projektu wynosi 765.119,98 zł w tym
koszty kwalifikowane wynoszą 640.000,00 zł
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TORUŃSKA AGENCJA
ROZWOJU
REGIONALNEGO S.A.

PKP POLSKIE LINIE
KOLEJOWE S.A.

Toruń

grudziądzki

Toruń

Warszawa

B2Future - platforma współpracy
przyszłości

Opracowanie dokumentacji
projektowej dla projektu pn.:
"Rewitalizacja linii kolejowej nr
207 na odcinku Grudziądz granica województwa"

1 159 885,00

9 840 000,00

840 645,75

Innowacyjna specjalistyczna e-usługa B2Future będąca przedmiotem projektu skierowana
jest do przedsiębiorców zaangażowanych w organizację giełd kooperacyjnych i wydarzeń
biznesowych oraz tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczą. Będzie ona świadczona za
pośrednictwem ogólnodostępnej platformy internetowej. Priorytetowym klientami
korzystającymi z usługi będą przedsiębiorcy sektora MŚP. B2Future ułatwi przedsiębiorcom
nawiązywanie kontaktów biznesowych z potencjalnymi partnerami (nabywcami lub
oferentami), ale także będzie prowadzić do intensyfikacji relacji międzysektorowych (np.
Biznes - Nauka). Wprowadzenie jej na rynek będzie również oddziaływać na grupę instytucji
otoczenia biznesu, którym łatwiej będzie wprowadzić do swojej oferty nową usługę
organizacji giełd kooperacyjnych. B2Future będzie również oddziaływać na intensyfikację
relacji międzynarodowych jej użytkowników, ponieważ od samego początku będzie
przygotowywana i oferowana także organizatorom wydarzeń o charakterze
międzynarodowym.W efekcie zaprojektowania, wdrożenia i przetestowania B2Future
wdrożony zostanie nowy standard dedykowany e-usługom specjalistycznym opisujący
efektywne łączenie zautomatyzowanej z natury e-usługi i tradycyjnej obsługi klienta.
Realizacja projektu przyczyni się także do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej Toruńskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. nie tylko w skali regionu, ale i całego kraju, gdyż
B2Future pod względem planowanego zakresu będzie jedynym tego typu narzędziem w
Polsce.Projekt będzie realizowany na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Biuro
projektu będzie znajdować się w siedzibie Wnioskodawcy przy ul. Włocławskiej 167 w
Toruniu.

6 800 000,00

Przedmiotem projektu będzie opracowanie dokumentacji technicznej celem rewitalizacji linii
kolejowej nr 207 na odcinku Grudziądz – granica województwa, której głównym celem
będzie uzyskanie:1. Dokumentacji technicznej w zakresie niezbędnym dla realizacji robót
budowlanych (z wykorzystaniem posiadanej dokumentacji przedprojektowej tj. miedzy innymi
Studium Wykonalności, ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, itp.) i
obejmie wykonanie: map do celów projektowych, badania geotechniczne, uzyskanie
wszelkich niezbędnych warunków technicznych przyłączenia do sieci, wymaganych opinii,
uzgodnień i pozwoleń, w tym aktualizacji-wydłużenia Decyzji o braku potrzeby
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, ostatecznych decyzji lokalizacyjnych i
decyzji o pozwoleniu na budowę.2. Rezultatów Studium Wykonalności - aktualizacja Studium
Wykonalności z uwzględnieniem zmian koniecznych do wprowadzenia na etapie
projektowania oraz zmian zaistniałych w przepisach, które mają na celu istotne dla Komisji
Europejskiej podsumowanie oraz aktualizację informacji dotyczącą etapów przygotowania
projektu. Dokumentacja techniczna zostanie opracowana przez Wykonawcę wyłonionego w
drodze przetargu nieograniczonego przez zarządcę infrastruktury kolejowej, którym jest PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. Przedmiotowa linia kolejowa nr 207 o długości 19,5 km od
Grudziądza do granicy województwa, jest w niezadawalającym stanie technicznym,
wprowadzone są ograniczenia prędkości powodujące dłuższy czasu jazdy. Perony dla
obsługi podróżnych są niskie oraz nie są dostosowane dla osób z ograniczoną możliwością
poruszania.
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GMINA MIASTO
CHEŁMŻA

GMINA SOLEC
KUJAWSKI

toruński

bydgoski

Chełmża

Solec Kujawski

Kompleksowa modernizacja
energetyczna obiektów
użyteczności publicznej na terenie
miasta Chełmży: etap II pływalnia kryta

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie
Solec Kujawski: budynek nr 4 przy
Placu Jana Pawła II

1 640 623,55

617 235,84

1 085 970,64

Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Sportu i
Turystyki – kryta pływalnia. Funkcjonują w nim instytucje kultury i rekreacji miasta Chełmża o
kluczowym znaczeniu dla społeczności lokalnej: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Juliana Prejsa, Chełmżyński Ośrodek Kultury oraz Ośrodek Sportu i Turystyki. Obiekt
objęty projektem nie spełnia wymogów efektywności energetycznej stawianych dla budynków
użyteczności publicznej, co zostało wykazane w przeprowadzonym audycie energetycznym.
W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań, mających na
celu poprawę efektywności energetycznej budynku. Planowane w ramach projektu prace
obejmują:- przygotowanie dokumentacji technicznej oraz projektowej - przygotowanie
studium wykonalności;- aktualizację studium wykonalności; - opracowanie audytu
energetycznego;- nadzór inwestorski,- prace budowlane – działania termomodernizacyjne:•
ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy,• ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemia,•
ocieplenie stropodachu styropapą,• modernizację systemu grzewczego – węzeł cieplny
oparty na pompach ciepła powietrze/woda na potrzeby podgrzewania wody basenowej oraz
układu ciepłej wody użytkowej.- koszty pośrednie – obejmujące działania informacyjnopromocyjne oraz koszty zarządzania projektem.Powyższe działania w pełni rozwiązują
zidentyfikowane problemy oraz przyczyniają się do realizacji mierzalnych celów. Wydatki
zaplanowane zostały tak, aby umożliwić osiągnięcie zakładanych efektów w maksymalnym
stopniu. Projekt na etapie realizacji nie będzie wiązał się z koniecznością ponoszenia
dodatkowych, poza wyszczególnionymi, kosztów. Wszystkie wydatki poniesione zostaną w
okresie kwalifikowalności, zgodnie z Wytycznymi. Rezultaty i produkty projektu będą
mierzone wskaźnikami właściwymi dla Poddziałania 3.5.1 Efektywność energetyczna w
sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT.

489 583,86

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku nr 4 przy Placu Jana Pawła II
przeznaczonego na funkcjonowanie - „Domu Dobrych Praktyk”. Kompleksowa i głęboka
termomodernizacja budynku wynika z potrzeby ograniczenia zużycia energii w budynkach
użyteczności publicznej należących do gminy Solec Kujawski. Głównym celem projektu jest
zwiększenie efektywności energetycznej. Realizacja zadania umożliwi zmniejszenie
zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, przy zapewnieniu standardów
wymaganych prawem polskim i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przyczyni się do
ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w procesie wytwarzania energii
dzięki wymianie źródła ciepła, zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz
racjonalnemu wykorzystaniu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach
przedsięwzięcia planuje się wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmujących izolację
przegród zewnętrznych budynku (połaci dachu, ścian zewnętrznych oraz podłogi na gruncie i
podłogi nad piwnicą), wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych, modernizację systemu
grzewczego i przygotowania c.w.u., wymianę źródła ciepła. Planowane jest wykonanie
nowych instalacji: grzewczej i c.w.u., rozprowadzających czynniki z nowej kotłowni
wbudowanej, zasilanej paliwem gazowym oraz montaż grzejników płytowych o wysokiej
sprawności wraz z zaworami i głowicami termostatycznymi. Ponadto zostaną wymienione
oprawy oświetleniowe i źródła światła na energooszczędne typu LED i wykonana nowa
instalacja oświetleniowa. Dodatkowo przewiduje się montaż ogniw fotowoltaicznych na
dachu budynku.
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GMINA SOLEC
KUJAWSKI

GMINA ZŁAWIEŚ WIELKA

GMINA LUBIEWO

bydgoski

toruński

tucholski

Solec Kujawski

Zławieś Wielka

Lubiewo

Termomodernizacja budynku
przychodni przy ul. Powstańców
7a w Solcu Kujawskim

Termomodernizacja budynku
Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Górsku

Przebudowa i remont istniejących
przepompowni ścieków na terenie
Gminy Lubiewo

1 336 695,43

255 773,09

423 915,49

418 385,67

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku przychodni zdrowia przy ul.
Powstańców 7a. Termomodernizacja budynku wynika z potrzeby ograniczenia zużycia
energii w budynkach użyteczności publicznej należących do Gminy Solec Kujawski.
Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej. Realizacja zadania
umożliwi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną, przy zapewnieniu
standardów wymaganych prawem polskim i Unii Europejskiej. Przedsięwzięcie przyczyni się
do ograniczenia zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery w procesie wytwarzania energii
dzięki zmniejszeniu zużycia energii cieplnej i elektrycznej oraz racjonalnemu wykorzystaniu
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. W ramach przedsięwzięcia planuje się
wykonanie prac termomodernizacyjnych obejmujących: docieplenie ścian zewnętrznych
budynku (w tym piwnicznych), docieplenie dachu z wymianą części pokrycia dachowego
niespełniającego warunków zabezpieczenia izolacji przed zawilgoceniem, wymianę
świetlików dachowych, stolarki drzwiowej, modernizację instalacji c.o. oraz wymianę źródeł
światła. W tym przypadku zaplanowano wymianę źródeł światła świetlówkowego oraz
żarowego na nowe źródła LED. Dodatkowo przewiduje się budowę instalacji fotowoltaicznej
(OZE) wraz z montażem ogniw fotowoltaicznych. W ramach przygotowania inwestycji
wykonano: audyt energetyczny, ekspertyzy przyrodnicze, prace projektowe, studium
wykonalności. Wydatki kwalifikowane obejmują również: sprawowanie nadzoru autorskiego,
inwestorskiego i przyrodniczego, a także odbiór i badania sprawdzające.

166 356,48

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w
Górsku. Ze względu na brak ocieplenia, budynek generuje znaczne straty energii cieplnej,
zanieczyszczenie środowiska oraz ponoszenie znacznych nakładów finansowych na
ogrzewanie. Prace jakie zostały przewidziane do wykonania to: ocieplenie ścian
zewnętrznych, w tym fundamentowych oraz stropodachu wraz z robotami towarzyszącymi.
Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa/zwiększenie efektywności energetycznej obiektu,
zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, co za tym idzie zmniejszenie nakładów
finansowych wydatkowanych przez gminę oraz zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
emitowanych podczas produkcji energii cieplnej. Ponadto wpływa na poprawę stanu zdrowia
mieszkańców. Beneficjentami projektu będą: Gmina Zławieś Wielka, pracownicy i
użytkownicy ośrodka zdrowia, pozostali mieszkańcy, jak i regionu. Działania projektu zgodne
są z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zławieś Wielka na lata 2015-2020 (str.
69). Realizacja inwestycji na obszarze ZIT BTOF, do którego należy Gmina Zławieś Wielka.
Pozostałe zadania w ramach projektu: Dokumentacja techniczna, Studium Wykonalności,
Nadzór inwestorski nad inwestycją, Promocja projektu.Przedmiotowa inwestycja stanowi
kontynuację działań termomodernizacyjnych na terenie Gminy Zławieś Wielka.

292 949,72

Przedmiotem projektu są prace budowlane i remontowe w zakresie infrastruktury wodnokanalizacyjnej na terenie Gminy Lubiewo.Beneficjentem projektu jest Gmina Lubiewo. Warto
jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów
należy zaliczyć mieszkańców, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej
niniejszym wniosku. Projekt będzie realizowany w Gminie Lubiewo.Głównym problemem
zidentyfikowanym na terenie objętym projektem jest zły stan infrastruktury technicznej.
Głównym celem realizacji projektu jest poprawa stanu infrastruktury technicznej na terenie
aglomeracji Lubiewo.Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje realizację następujących działań:
1. Przebudowa i remont istniejących przepompowni ścieków,2. Promocję projektu.
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GMINA LUBANIE

GMINA MIASTO
WĄBRZEŹNO

GMINA MIASTO
CHEŁMNO

włocławski

wąbrzeski

chełmiński

Lubanie

Wąbrzeźno

Chełmno

Przebudowa - modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w
aglomeracji Lubanie, w
miejscowościach Lubanie,
Mikanowo, Probostwo Górne i
Probostwo Dolne polegająca na
modernizacji przepompowni
ścieków PS1, PS3, PS4, PS5,
PS6

Rewitalizacja zdegradowanych
części miasta Wąbrzeźno

Adaptacja nieużytkowanej
kamienicy wraz z oficyną przy ul.
Grudziądzkiej 36 na cele
prowadzenia działań społecznych

765 692,22

4 883 183,28

5 195 099,36

330 492,68

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa – modernizacja sieci
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie, w miejscowościach Lubanie, Mikanowo,
Probostwo Górne i Probostwo Dolne polegająca na modernizacji przepompowni ścieków
PS1, PS3, PS4, PS5 i PS6. Przedmiotem przebudowy jest: wymiana pomp, szafek
zasilająco – sterujących, armatury w komorach pompowni, zasuw wraz z wymianą
ogrodzenia i utwardzeniem dojazdu do pompowni. Realizacja projektu przyczyni się do
zwiększenia odsetka ludności korzystającej z ulepszonego systemu oczyszczania ścieków
zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych. Realizacja projektu wiąże się z
potrzebami aglomeracji Lubanie o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 2
077. Zaplanowane w ramach projektu prace związane z przebudową – modernizacją sieci
kanalizacji sanitarnej w aglomeracji odbędą się w miejscowościach: Probostwo Dolne PS1 –
dz. nr 52/4; Probostwo Górne PS3 – dz. nr 16/4; Lubanie PS4 – dz. nr 124/2; Mikanowo PS5
– dz. nr 56/2 oraz Lubanie PS6 – dz. nr 12/31. W wyniku realizacji inwestycji zostanie
osiągnięty jej główny, tj. zwiększenie liczby ludności korzystającej z ulepszonego systemu
oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków komunalnych poprzez
przebudowę – modernizację sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Lubanie polegającej
na przebudowie przepompowni ścieków.

3 224 025,59

Przedmiotem projektu są inwestycje w zakresie rewitalizacji zdegradowanych części miasta
Wąbrzeźno. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do
ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć użytkowników korzystających z powstałej
infrastruktury, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym
Wnioskiem.Projekt będzie realizowany w Wąbrzeźnie. Głównym celem realizacji projektu
jest rewitalizacja zdegradowanego obszaru Podzamcza na terenie miasta
Wąbrzeźno.Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. Opracowanie
Studium Wykonalności: maj-grudzień 2019 2. Opracowanie wniosku o dofinansowanie: majgrudzień 20193. Roboty budowlane: styczeń 2020-styczeń 2021 4. Nadzór inwestorski:
styczeń 2020-styczeń 2021 5. Promocja projektu (działanie bezkosztowe): styczeń 2020styczeń 2021

3 931 832,93

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie niezbędnych robót remontowokonserwatorskich w kamienicy przy ul. Grudziądzkiej 36 zbudowanej w 2 poł. XVIII wieku
oraz zakup wyposażenia, dzięki czemu możliwa będzie adaptacja obiektu na cele społeczne.
W obecnej chwili budynek jest zniszczonym pustostanem o złym stanie technicznym,
niedostosowanym do warunków ochrony konserwatorskiej ani planowanej nowej funkcji dla
obiektu. W związku z tym, konieczne jest przeprowadzenie kompleksowych działań,
mających na celu przystosowanie obiektu do pełnienia funkcji społecznych, co przyczyni się
do wyprowadzenia obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego. Planowane w ramach
projektu prace obejmują:- nadzór inwestorski,- prace instalacyjno-budowlane,- zakup
wyposażenia,- koszty pośrednie.Szczegółowy zakres prac instalacyjno-budowlanych określa
dokumentacja projektowa. Powyższe działania w pełni rozwiązują zidentyfikowane w
niniejszym dokumencie problemy oraz przyczyniają się do realizacji mierzalnych celów.
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GMINA SĘPÓLNO
KRAJEŃSKIE

GMINA GNIEWKOWO

GMINA GOLUBDOBRZYŃ

sępoleński

inowrocławski

golubskodobrzyński

Sępólno Krajeńskie

Gniewkowo

Golub-Dobrzyń

Modernizacja rynku wraz z
bocznymi uliczkami w Sępólnie
Krajeńskim

Modernizacja budynku
Samorządowego Przedszkola w
Gniewkowie

Remont pomieszczeń z
przeznaczeniem na nowe miejsca
przedszkolne w Ostrowitem

9 206 136,84

1 086 595,92

142 360,39

3 423 897,84

Przedmiotem projektu jest Modernizacja rynku wraz z bocznymi uliczkami w Sępólnie
Krajeńskim mająca na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w LPR dla
gminy Sępólno Krajeńskie na lata 2016-2023.Beneficjentem proj. jest Gmina Sępólno
Krajeńskie. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do
ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć interesariuszy rewitalizacji, w tym przede
wszystkim lokalną społeczność, czyli mieszkańców Gminy Sępólno Krajeńskie gdyż to oni
najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.Głównym problemem jest brak miejsca w centrum
miasta, gdzie można by realizować działania społeczne. Celem jest stworzenie przestrzeni
wspólnej, która służyć będzie organizacji projektów społecznych, organizacji wydarzeń
ogólnogminnych oraz codziennemu wypoczynkowi na świeżym powietrzu.Planowanymi
produktami realizacji proj. będą: 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. c) Otwarta przestrzeń
utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (CI 38) – 8970 m2d) Powierzchnia
obszarów objętych rewitalizacją – 1,47 hae) Długość przebudowanych dróg gminnych – 0,93
km Planowanym rezultatem realizacji proj. będzie:a) Liczba osób korzystających z
rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w miastach – 2000
osób.b) Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –
1.Harm. realizacji projektu/zakres rzeczowy przedstawia się następująco:1. Studium
Wykonalności: 04.2019-05.20192. Roboty budowlane (branża: budowlana, drogowa,
sanitarna i elektryczna): 09.2019-11.20203. Nadzór inwestorski: 09.2019-11.20204. Koszty
pośrednie: 09.2019-11.2020

923 606,53

Projekt pn. „Modernizacja budynku Samorządowego Przedszkola w Gniewkowie” zostanie
zrealizowany na terenie gminy Gniewkowo. Konieczność realizacji inwestycji wynika z
zapotrzebowania na zwiększenie dostępności usług wychowania przedszkolnego na terenie
gminy Gniewkowo. W ramach projektu zaplanowano rozbudowę, która obejmuje: budowę
nowej klatki schodowej skomunikowanej z istniejącym układem komunikacyjnym
przedszkola; budowę trzech sal przedszkolnych wraz z zapleczem sanitarnym oraz remont
obejmujący likwidację istniejących schodów prowadzących do piwnicy; wykonanie stropu w
miejscu likwidacji schodów; wykonanie dwóch łazienek dla istniejących oddziałów na
parterze i piętrze. Dzięki realizacji inwestycji, której zakończenie zaplanowano w 2020 roku
nastąpi zminimalizowanie problemu braku wystarczającej ilości miejsc wychowania
przedszkolnego na terenie gminy Gniewkowo. W ramach projektu powstanie 31 nowych
miejsc wychowania przedszkolnego. Tego typu działanie pozwoli zapewnić kompleksowe
rozwiązanie problemów związanych z niewystarczającą dostępnością opieki przedszkolnej
na terenie gminy Gniewkowo.

133309,19

Przedmiotem projektu jest remont pomieszczeń z przeznaczeniem na nowe miejsca
przedszkolne w Ostrowitem. Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług
wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Golub-Dobrzyń poprzez remont pomieszczeń
z przeznaczeniem na nowe miejsca przedszkolne w Ostrowitem. 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 – 70 os.b) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 70 os.c) Liczba miejsc w infrastrukturze
przedszkolnej – 70 os.Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się
następująco: 1. Prace przygotowawcze – opracowanie dokumentacji technicznej: 04.2019 06.20192. Prace przygotowawcze – opracowanie Studium Wykonalności: 05.2019 –
06.20193. Roboty budowlane: 06.2020 – 08.20214. Nadzór inwestorski: 06.2020 – 08.20215.
Promocja projektu: 06.2020 – 08.2021
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GMINA GOLUBDOBRZYŃ

Związek Harcerstwa
Rzeczypospolitej Okręg
Kujawsko-Pomorski

ALFA MALINOWSKA
MARZENA

golubskodobrzyński

Bydgoszcz

Grudziądz

Golub-Dobrzyń

Bydgoszcz

Grudziądz

Zmiana sposobu użytkowania
części budynku Szkoły
Podstawowej na przedszkole
wraz z jej niezbędną przebudową i
rozbudową we Wrockach

Stworzenie ośrodka inicjatyw
społecznych jako
ogólnodostępnej bazy do
wspólnego
działania dla dobra społeczności
lokalnej (młodzież, społecznicy,
grupy sąsiedzkie) rozbudowa historycznego
budynku przy ul. Terasy 2
(kawiarenka społeczna
wraz ze świetlicą - salą
konferencyjną)

705 882,32

1 306 321,50

599 999,97

Przedmiotem projektu jest zmiana sposobu użytkowania części budynku Szkoły
Podstawowej na przedszkole wraz z jej niezbędną przebudową i rozbudową we
Wrockach.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 na przedszkole wraz z jej
niezbędną przebudową i rozbudową we Wrockach. 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 – 62 os.b) Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie
opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 62 os.c) Liczba miejsc w infrastrukturze
przedszkolnej – 62 os.Zakres rzeczowy i harmonogram inwestycji przedstawia się
następująco: 1. Prace przygotowawcze – opracowanie dokumentacji projektowej: 03.2019 06.20192. Prace przygotowawcze – aktualizacja Studium Wykonalności: 05.2019 –
06.20193. Roboty budowlane: 06.2020 – 08.20214. Roboty sanitarne: 06.2020 – 08.20215.
Roboty elektryczne: 06.2020 – 08.20216. Nadzór inwestorski: 06.2020 – 08.20217.
Promocja projektu: 06.2020 – 08.2021

768 002,34

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest rozbudowa istniejącej siedziby Okręgu KujawskoPomorskiego Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej w Bydgoszczy przy ul. Terasy 2, o
dodatkową część umożliwiającą realizację zadań społecznych, skierowanych do
społeczności lokalnej. Uporządkowane zostanie jednocześnie podwórze przy zachowaniu
jego historycznego charakteru. Realizacja projektowanej inwestycji sprzyjać będzie poprawie
jakości życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznego
oraz nawiązywaniu kontaktów społecznych.Projekt ma charakter kompleksowy, tzn. że
obejmuje niezbędne działania infrastrukturalne, związane z rozbudową budynku przy ul.
Terasy 2 tj. w zakresie sfery technicznej, strefy przestrzenno -funkcjonalnej oraz działania w
zakresie sfery społecznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje realizację budowlanego
procesu inwestycyjnego - wykonanie m.in. robót budowlanych, robót rozbiórkowych,
wynagrodzenia archeologa, geodety, geologa, wykonanie badań przed uzyskaniem
pozwolenia na użytkowanie (straż pożarna, sanepid, kominiarz itp.) oraz promocję
projektu.Okres realizacji inwestycji został zaplanowany na lata 2019-2021. Projekt znajduje
się na liście głównych przedsięwzięć, wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji
Miasta Bydgoszczy 2023+.
Projekt polega na: przeprowadzeniu prac budowlanych celem powstania obiektu
(2kondygn.,niepodpiwn. o pow. użytk. ok. 680m2) oraz zakupie niezbędnego wyposażenia
celem uruchomienia w Grudziądzu przy ul. Jaśminowa 2B,dzielnica Owczarki,nowocz.
placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci do lat 3 w postaci niepublicznego
żłobka,dostosowanego w infrastrukturze,ofercie i rodzajach zajęć oraz poprzez planowaną
kadrę opiekunów . Oferta planowanej placówki będzie kierowana do wszystkich dzieci,w tym
również do dzieci z niepełnosprawnościami. Żłobek zakłada funkcję integracyjną
(terapeutyczną) tj. będzie przyjmować zarówno dzieci zdrowe,jak i dzieci z
niepełnosprawnościami. (z niepełnospr. intelekt. w stopniu lekkim, z niepełnospr. fizyczną w
stopniu lekkim, słabosłyszących i widzących,z niepełnospr. ruchowymi). Planuje się,iż łącznie
do tworzonej placówki będzie uczęszczać 60 dzieci w czterech grupach po 15 osób
każda,gdzie zakłada się uczęszczanie łącznie ok. 2-3 dzieci z niepełnospr. Obiekt będzie
nowoczesną placówką pod względem wyposażenia infrastruktury (wygląd,otoczenie
obiektu,sprzęt:do zabaw,multimedialny+plac zabaw) oraz prowadzonych zajęć towarz.
funkcji opiekuń.wychow. (integracja sensoryczna;zajęcia rewalidacyjne;zajęcia korekc.kompensac.;zajęcia emocj.-społ.). Wsparcie budowy oraz wyposażenie nowej placówki w
postaci nowoczesnego żłobka pozwoli na realizację celu głównego projektu tj. upowszechni
ten rodzaj działań opiekuńczo-wychowawczych z funkcją wczesnej edukacji poprzez
zapewnienie jej dostępu na obszarach o niskiej średniej odsetku dzieci objętych opieką w
żłobkach (w odniesieniu do obszaru m.Grudziądza).

„Budowa nowego obiektu wraz z
jego wyposażeniem szansą na
powstanie w m. Grudziądzu
nowoczesnego żłobka, który
zapewni świadczenie i rozwój
usług opieki nad dziećmi do lat 3”

2 372 304,39

2 016 458,72

Razem:

42 629 684,62

26 161 988,32

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, luty 2020 r.

