
Lp. Nazwa wnioskodawcy Siedziba Powiat Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1. Gmina Dobre Dobre Powiat Włocławski
Termomodernizacja budynku szkoły w 

miejscowości Krzywosądz.
472 234,29 354 175,71

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku publicznej szkoły podstawowej w 

miejscowości Krzywosądz. Zakres prac obejmuje 

docieplenie ścian, malowanie elewacji, montaż 
instalacji odgromowej, okien, parapetów oraz 

drzwi. Inwestycja obejmuje także prace dotyczące 

pokrycia dachu, podwyższenie i wyremontowanie 

kominów 

W zakres projektu wchodzą ponadto: nadzór 

inwestorski i działania informacyjno-promocyjne.

2. Gmina Złotniki Kujawskie Złotniki Kujawskie Powiat Inowrocławski

Kompleksowa termomodernizacja siedziby 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Złotnikach 

Kujawskich.

400 589,16 274 198,43

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca 

na termomodernizacji siedziby Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Złotnikach Kujawskich. Zakres prac 

objętych przedsięwzięciem m.in. to: wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej, izolacja termiczna 

ścian zewnętrznych, izolacja termiczna ścian 

fundamentów i piwnic, izolacja termiczna dachu i 

stropodachu pod poddaszem, modernizacja 

systemu wentylacji, modernizacja instalacji c.w.u. 

w ramach której projektuje się wprowadzenie 

odnawialnych źródeł energii.

Samorządy lokalne i placówki medyczne

Uroczyste podpisanie umów                                                                                                                                                                                                                                       

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                  
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3. Gmina Bytoń Bytoń Powiat Radziejowski
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

w Morzycach.
410 480,63 226 685,59

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w 

Morzycach. Zakres prac obejmuje docieplenie 

ścian, modernizację kotłowni, modernizację 

pokrycia dachowego, roboty rozbiórkowe, 

murowe, żelbetowe i izolacyjne.

W zakres projektu wchodzą ponadto: opracowanie 

kosztorysów inwestorskich, organizacja przetargu, 

nadzór inwestorski i działania informacyjno-

promocyjne.

4. Gmina Bartniczka Bartniczka Powiat Brodnicki

Termomodernizacja budynku o funkcji  garażowo - 

gospodarczej położonego w Bartniczce przy 

Urzędzie Gminy Bartniczka.

138 306,77 69 998,13

Przedmiotem projektu jest inwestycja polegająca 

na kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynku użyteczności publicznej należącego do 

Gminy Bartniczka poprzez docieplenie ścian 

zewnętrznych, stropodachu wraz z pokryciem, 

wymianę okien na nowe z montażem 

nawiewników higrosterowanych, wymianę drzwi 

zewnętrznych i wrót z izolacją termiczną oraz 

poprawa sprawności instalacji grzewczej przez 

płukanie i montaż nowych grzejników z zaworami 

termostatycznymi oraz regulacja instalacji.

5. Gmina Papowo Biskupie Papowo Biskupie Powiat Chełmiński

Poprawa efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej w gminie Papowo Biskupie 

I etap.

1 176 573,06 826 461,01

Projekt dotyczy kompleksowej termomodernizacji 

budynku Gimnazjumw Papowie Biskupim, 

obejmującej:

 - ocieplenie ścian zewnętrznych, podziemia i 

dachu, - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, - 

przebudowę systemu grzewczego wraz z wymianą 

źródła ciepła, kotła olejowego kondensacyjnego, 

- budowę instalacji OZE w modernizowanym 

budynku. 
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6. Gmina Gniewkowo Gniewkowo Powiat Inowrocławski

Termomodernizacja budynków Szkoły 

Podstawowej nr 1 i Hali Widowiskowo-Sportowej w 

Gniewkowie.

2 264 059,13 1 663 030,11

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja 

kompleksu budynków oświatowych z których 

jeden obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków – 

„stara” część szkoły oraz kompleksu obiektów Hali 

Widowiskowo-Sportowej w Gniewkowie poprzez: 

• ocieplenie ścian zewnętrznych „nowej” części 

szkoły i zaplecza hali sportowej,

• ocieplenie ścian zewnętrznych sali 

gimnastycznej, 

• ocieplenie stropodachu wentylowanego „nowej” 

części szkoły i zaplecza hali sportowej, 

• ocieplenie stropu poddasza nieogrzewanego 

„starej” części szkoły,

• ocieplenie stropodachu pełnego sali 

gimnastycznej, 

• wymianę okien w nowej części szkoły i zapleczu 

hali widowiskowo-sportowej,

• wymianę okien na sali sportowej,

• wymianę instalacji ciepłej wody użytkowej.

7. Gmina Warlubie Warlubie Powiat Świecki
Rozbudowa gminnej przychodni zdrowia w 

Warlubiu.
706 861,99 153 005,14

Przedmiotem projektu jest rozbudowa obiektu 

Gminnej Przychodni Zdrowia w Warlubiu oraz 

modernizacja energetyczna i termomodernizacja 

poprzez ocieplenie ścian zewnętrznych całego 

budynku oraz rozbudowa budynku o część 
gabinetów i pomieszczeń związanych z nową 

usługą dla mieszkańców gminy Warlubie w 

zakresie świadczonej opieki zdrowotnej.

8. Miasto i Gmina Chodecz Chodecz Powiat Włocławski
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w 

Chodczu.
993 884,31 644 785,44

Przedmiotem projektu jest  inwestycja polegająca 

na termomodernizacji  budynku Szkoły 

Podstawowej przy ul. Waryńskiego 20 w Chodczu. 

Zakres prac obejmuje przeprowadzenie prac: 

rozbiórkowych, budowlanych, instalacyjnych. 

Właściwe prace termo modernizacyjne będą 

obejmowały: - docieplenie ścian i stropów, 

wykonanie nowego pokrycia dachu, wymianę 

drzwi, remont instalacji c.o. demontaż i montaż 
rurociągów, armatury, grzejników, montaż 
instalacji solarnej. W ramach przedmiotowej 

inwestycji przewiduje się również montaż 
kolektorów słonecznych.
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9. Gmina Kamień Krajeński Kamień Krajeński Powiat Sępoleński

Modernizacja energetyczna budynków 

użyteczności publicznej w gminie Kamień 

Krajeński.

1 103 373,58 718 490,90

Przedmiotem projektu jest „Modernizacja 

energetyczna budynków użyteczności publicznej 

w gminie Kamień Krajeński”. Projektem zostały 

objęte dwa budynki: Budynek Publicznego 

Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Kamieniu Krajeńskim. Termomodernizacja 

budynku będzie polegała na dociepleniu ścian i 

dachów, wymianie stolarki drzwiowej, wymianie 

kotłów centralnego ogrzewania wraz z wymianą 

grzejników oraz wymianą instalacji odgromowej. 

Drugi budynek to Samodzielna Miejsko-Gminna 

Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim. 

Termomodernizacja budynku będzie polegała na 

dociepleniu ścian, dachów, wymianie grzejników 

oraz wymianie instalacji odgromowej.

10. Gmina Kikół Kikół Powiat Lipnowski
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gminy Kikół.
1 070 301,74 909 756,48

Projekt dotyczy działań termomodernizacyjnych 

związanych z budynkiem Zespołu Szkół w Kikole  

zlokalizowanym na działce nr 140/15, przy ulicy 

Zboińskiego 1, 87-620  Kikół. W ramach działań 

termomodernizacyjnych planuje się wykonanie 

następującego zakresu prac:

1. Prace termomodernizacyjne branży budowlanej

2. Prace termomodernizacyjne branży sanitarnej

3. Prace termomodernizacyjne branży 

elektrycznej

11. Powiat Świecki Świecie Powiat Świecki

Włączenie północno-zachodniej części Powiatu 

Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie 

przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład 

korytarza TEN-T - Etap I

7 303 620,84 5 853 110,82

Przedmiotem projektu jest przebudowa dróg 

powiatowych  nr 1266C (droga nr 56 - Serock – 

Łowin - Zbrachlin) od km 13+988 do km 22+448 

oraz 1240C Błądzim – Łowin od km 14+000 do 

km 14+171,46 , stanowiąca I etap większej 

inwestycji polegającej na włączeniu północno-

zachodniej części Powiatu Świeckiego do 

planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze 

ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza 

TEN-T.

12. Gmina Nakło n Notecią Nakło nad Notecią Powiat Nakielski Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią 2 805 209,40 2 384 427,99

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi 

gminnej – ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią, , 

polegającej na wykonaniu nawierzchni jezdni, 

zjazdów oraz ścieżki pieszo-rowerowej. W ramach 

projektu zostanie wykonana droga 

jednojezdniowa, dwupasmowa o szer. jezdni 5,50 

m, wjazdy do posesji, ciąg rowerowy o szer. 2,00 

m, kanalizacja deszczowa i oświetlenie.
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13.

Centrum Onkologii im. prof. 

Franciszka Łukaszczyka w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz

Doposażenie Centrum Diagnostyczno-Leczniczego 

we Włocławku w kolonoskopy i gastroskopy w celu 

poprawy dostępności badań diagnostycznych i 

przesiewowych ukierunkowanych na rozwój opieki 

koordynowanej dla mieszkańców Włocławka i gmin 

ościennych.

400 000,00 200 000,00

Przedmiotem projektu jest doposażenie Centrum 

Diagnostyczno-Leczniczego we Włocławku, Filii 

Centrum Onkologii w Bydgoszczy, w dwa 

kolonoskopy oraz dwa gastroskopy w celu 

poprawy dostępności badań diagnostycznych 

ukierunkowanych na rozwój opieki koordynowanej 

dla mieszkańców miasta Włocławek i gmin 

ościennych. Projekt polega wyłącznie na 

doposażeniu w sprzęt medyczny bez adaptacji 

pomieszczeń.

14.

Samodzielny Publiczny 

Wielospecjalistyczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz
Doposażenie pracowni endoskopowej SP WZOZ 

MSW w Bydgoszczy.
331 356,70 165 678,35

Przedmiotem projektu jest doposażenie pracowni 

endoskopowej SP WZOZ WSWiA w Bydgoszczy 

poprzez zakup gastroskopu, kolonoskopu, 

diatermii, myjki ultradźwiękowej, 2 stanowisk do 

automatycznego mycia i dezynfekcji endoskopów.

W zakres projektu wchodzą ponadto następujące 

działania: opracowanie studium wykonalności, 

opinia o celowości inwestycji, działania 

informacyjno-promocyjne.

15.

Wojewódzki Szpital 

Zespolony im. L. Rydygiera 

w Toruniu

Toruń Miasto Toruń

Doposażenie Zespołu Poradni Ginekologiczno-

Położniczych Wojewódzkiego Szpitala 

Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu 

ukierunkowane na rozwój opieki koordynowanej 

poprzez zakup aparatów USG i KTG.

397 581,00 198 790,50

Przedmiotem projektu jest doposażenie Zespołu 

Poradni Ginekologiczno-Położniczych 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. 

Rydygiera w Toruniu poprzez zakup aparatów 

USG i KTG do ciąży bliźniaczej.

W zakres projektu wchodzą ponadto następujące 

działania: opracowanie studium wykonalności i 

działania informacyjno-promocyjne.

16.

Centrum Diagnostyczno - 

Leczenie "BARSKA" Spółka 

z  ograniczoną 

odpowiedzialnością

Włocławek Miasto Włocławek

Zwiększenie dostępności usług diagnostycznych w 

zakresie kontroli prawidłowości rozwoju życia 

płodowego dziecka i stanu zdrowia ciężarnych 

pacjentek w Centrum Diagnostyczno-Leczniczym 

Barska we Włocławku.

297 000,00 148 500,00

Przedmiotem projektu jest zakup przez  Centrum 

Diagnostyczno-Lecznicze Barska we Włocławku 

ultrasonografu i kardiotokografu w celu poprawy 

dostępności usług medycznych z zakresie 

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej skierowanej 

do ciężarnych pacjentek..

W zakres projektu wchodzi zakup sprzętu 

medycznego oraz działania informacyjno-

promocyjne.
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17.

Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno-Zakaźny im. 

Tadeusza Browicza

Bydgoszcz Miasto Bydgoszcz

 Wyposażenie pracowni endoskopii 

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-

Zakaźnego w Bydgoszczy ukierunkowane na 

rozwój opieki koordynowanej.

211 608,00 105 804,00

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup 

niezbędnego wyposażenia pracowni endoskopii 

Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-

Zakaźnego w Bydgoszczy. W skład 

przedmiotowego wyposażenia wchodzą:

- 2 sztuki gastroskopu wideo SDTV

- 1 sztuka kolonoskopu wideo SDTV.Dzięki temu 

zakupowi będzie możliwe wykonywanie 

specjalistycznych badań diagnostycznych bez 

konieczności leczenia w warunkach całodobowych 

lub całodziennych, co w istotny sposób obniży 

koszty placówki.

18. Gmina Miasta Toruń Toruń Miasto Toruń
Remont i przebudowa budynku mieszkalnego z 

przeznaczeniem na placówkę opiekuńczo-

wychowawczą przy ul. PCK 10 w Toruniu.

719 879,93 539 909,94

Przedmiotem projektu są działania inwestycyjne 

mające na celu remont i przebudowę budynku 

mieszkalnego z przeznaczeniem na placówkę 

opiekuńczo-wychowawczą przy ul. PCK 10 w 

Toruniu. W wyniku realizacji projektu obecny 

budynek mieszkalny zostanie wyremontowany                       

i dostosowany do potrzeb działalności placówki 

opiekuńczo-wychowawczej. W budynku 

przewiduje się prowadzenie instytucjonalnej 

pieczy zastępczej dla 14 dzieci – placówki 

opiekuńczo-wychowawczej.

19. Powiat Grudziądzki Grudziądz Powiat Grudziądzki
Budowa dwóch placówek opiekuńczo-

wychowawczych: w Łasinie i Grucie.
2 225 262,76 1 380 120,00

Przedmiotem projektu jest budowa dwóch 

placówek opiekuńczo – wychowawczych na 

terenie powiatu grudziądzkiego. 

Przedmiot inwestycji obejmuje następujące 

zadania: 

• budowa budynku przeznaczonego na funkcję 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej  w 

miejscowości Gruta wraz z zagospodarowaniem 

terenu wokół budynku; 

• budowa budynku przeznaczonego na funkcję 

Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w 

miejscowości Łasin oraz zagospodarowanie 

terenu wokół budynku. 

W ramach projektu zostanie również zakupiona 

część wyposażenia do dwóch placówek 

opiekuńczo-wychowawczych. Realizacja projektu 

przyczyni się do powstania 28 nowych miejsc dla 

dzieci w Placówkach Opiekuńczo-

Wychowawczych na terenie powiatu 

grudziądzkiego. 

23 428 183,29 16 816 928,54

wrzesień 2017

 Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
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