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1
MIASTO 

BYDGOSZCZ
Bydgoszcz Bydgoszcz

Adaptacja pustostanu przy ul. 

Staroszkolnej 10 na potrzeby 

utworzenia Centrum Edukacyjno-

Społecznego

3 005 467,01 2 108 831,60

Przedmiotem przedsięwzięcia jest adaptacja pustostanu zlokalizowanego w Bydgoszczy 

przy ul. Staroszkolnej 10 na potrzeby utworzenia Centrum Edukacyjno-Społecznego. W 

ramach projektu planowane jest również wyposażenie Centrum w niezbędny sprzęt oraz 

zagospodarowanie otoczenia, w tym budowa drewnianej wiaty na kajaki. Realizacja 

projektowanej inwestycji sprzyjać będzie poprawie jakości życia mieszkańców obszaru 

rewitalizacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, edukacyjnemu i kulturalnemu oraz 

nawiązywaniu kontaktów społecznych. Projekt ma charakter kompleksowy, tzn. że obejmuje 

niezbędne działania infrastrukturalne, związane ze zmianą sposobu użytkowania 

istniejącego budynku przedszkola zlokalizowanego przy ul. Staroszkolnej 10, na funkcję 

interaktywnego muzeum wielofunkcyjnego i centrum edukacyjno – kulturalnego oraz 

działania w zakresie sfery społecznej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:- Roboty 

budowlane- Wyposażenie- Promocję projektu. Okres realizacji inwestycji został 

zaplanowany na lata 2020-2021. Projekt znajduje się na liście głównych przedsięwzięć, 

wpisanych do Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Bydgoszczy 2023+. Projekt będzie 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 6.4.1. Rewitalizacja obszarów miejskich i ich 

obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji 

obszarów miejskich w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

                                          Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                      

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                        

Toruń, 08.12.2020 r.                                                                                                   



2
MIASTO 

BYDGOSZCZ
Bydgoszcz Bydgoszcz

Reaktywacja świetlicy opiekuńczo 

- wychowawczej "Marzenia"
248 225,09 144 988,41

Projekt zakłada wyposażenie sali komputerowej w budynku Centrum Integracji Społecznej w 

Bydgoszczy przy ul. Smoleńskiej 43 oraz budowę placów zabaw w jego otoczeniu (ul. 

Smoleńska) w 2020r. na potrzeby reaktywacji świetlicy opiekuńczo-wychowawczej 

prowadzącej zajęcia edukacyjne i integracyjne. Zadania:  1. Roboty budowlane tj. m.in.: 

Budowa placu zabaw dla dzieci mniejszych z siłownią zewnętrzną, budowa placu zabaw dla 

dzieci starszych, zagospodarowanie terenu,  2. Wyposażenie sali informatycznej,   3. 

Promocja projektu - w ramach kosztów pośrednich.                                                                   

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności pozaszkolnych i pozasystemowych form 

edukacyjnych i wychowawczych na obszarze rewitalizacji Bydgoszczy. Powyższe działania 

rozwiązują zidentyfikowane problemy oraz przyczyniają się do realizacji celów określonych 

dla Poddziałania 6.4.1 określonych w SZOOP RPO WK-P na lata 2014 - 2020. Projekt 

znajduje się na liście głównych przedsięwzięć Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Bydgoszczy 2023.

3 GMINA MROCZA nakielski Mrocza
Centrum aktywizacji społecznej w 

Witosławiu
2 181 381,65 1 545 211,54

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa zabytkowego parku w Witosławiu w celu 

stworzenia centrum aktywizacji społecznej. Inwestycja zakłada przebudowanie istniejącego 

parku w zakresie utworzenia ścieżki zdrowia dla seniorów, oznaczonej tablicami z 

ćwiczeniami ruchowymi odpowiednimi dla tego wieku oraz z miejscami przystankowymi w 

postaci elementów siłowni zewnętrznych i obiektów małej architektury (ławeczki, oświetlenie, 

kosze na odpady, stojaki rowerowe, itd.) wraz z zagospodarowaniem pozostałego terenu 

parku poprzez wzbogacenie roślinności parkowej i wykonanie trawników parkowych w 

miejscach ubytków oraz zagospodarowanie brzegu jeziora poprzez wykonanie piaszczystej 

plaży, boiska do siatkówki plażowej, wiaty i podestu drewnianego. Oprócz tego planuje się 

budowę szaletu publicznego, ogrodzenia frontowego i miejsc parkingowych w związku z 

przewidywanym organizowaniem na terenie parku wydarzeń oraz imprez społecznych. 

Grupą docelową są wszyscy mieszkańcy Gminy Mrocza, a w szczególności osoby z obszaru 

rewitalizacji w tym osoby starsze i młodzież . Realizacja projektu jest niezbędna do 

rewitalizacji społeczno-gospodarczej na terenie Gminy Mrocza i przyczyni się do możliwości 

realizacji projektów społecznych wskazanych w Programie Rewitalizacji dla Miasta i Gminy 

Mrocza na lata 2017 - 2023. Głównym celem projektu jest aktywizacja mieszkańców 

obszaru rewitalizacji sołectwa Witosław poprzez wzmocnienie infrastruktury służącej 

rozwojowi społecznemu i stworzeniu Centrum aktywizacji społecznej.

5 435 073,75 3 799 031,55Razem:  

Opracował: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, grudzień 2020 r.


