
Lp.
Beneficjent wiodący - 

nazwa
Tytuł projektu Miejsce realizacji Krótki opis projektu Wartość ogółem Dofinansowanie

1 OPIEKUN JAKUB DOBEK "Poprawa dostępu do usług medycznych w zakresie opieki 

długoterminowej poprzez doposażenie w sprzęt medyczny 

jednostki Opiekun Jakub Dobek"

Bydgoszcz Jednostka pn. "Opiekun Jakub Dobek", realizująca świadczenia medyczne z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 

długoterminowej zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, z późn. zm.), rozpoczęła działalność w dniu 1 

kwietnia 2014 r. na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia te realizowane są 

zgodnie z umową zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia - Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy. Celem udzielanych świadczeń 

jest opieka nad przewlekle i somatycznie chorymi, którzy niezdolni są do samoopieki i samopielęgnacji przebywającymi w domu lub Zakładzie Opiekuńczo-

Leczniczym. Jednostka "Opiekun Jakub Dobek" stale dążąc do podwyższania standardów realizowanych usług oraz mając na względzie prognozy 

demograficzne do roku 2029 wskazujące na znaczny wzrost udziału osób w wieku powyżej 65 lat, podjęła działania mające na celu zwiększenie dostępu do 

usług zdrowotnych poprzez doposażenie w sprzęt medyczny wymagany obecnymi standardami oraz przepisami. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez uzyskanie 

możliwości zwiększenia ilości i jakości realizowanych świadczeń. Natomiast bezpośrednim, materialnym efektem realizacji niniejszego projektu, będzie 

modernizacja i doposażenie w aparaturę medyczną niezbędną do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.Mając na uwadze powyższe prognozy cele, plan 

rzeczowy polegać będzie na wykonaniu niżej wymienionych zadań:1. Dokonanie wyboru dostawców na podstawie nadesłanych ofert cenowych.2. Zakup 

doposażenia w sprzęt medyczny.3. Promocja projektu.

257 057,70 217 976,29

2 KUJAWSKO-POMORSKIE 

INWESTYCJE MEDYCZNE 

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Budowa obiektu hospicjum na potrzeby opieki paliatywnej 

nad przewlekle i nieuleczalnie chorymi w Toruniu

Toruń Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w partnerstwie z Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych w Toruniu zrealizują Projekt polegający na 

stworzeniu centrum opieki paliatywnej dla Hospicjum "Światło".Inwestycja będzie obejmowała budowę nowego obiektu dla pacjentów Hospicjum wraz z 

zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą przy ul.Św.Józefa 53-59 w Toruniu oraz wykonanie bieżącej konserwacji i zakup wyposażenia do 

budynku "Prezydentówki"przy ul. Grunwaldzkiej 64 w Toruniu w której znajduje się część administracyjna Hospicjum. Projekt zostanie zrealizowany w 

terminie 01.06.2017r.-15.11.2018r.Inwestycja stanowi odpowiedź na wzrastającą liczbę osób przewlekle i nieuleczalnie chorych w województwie kujawsko-

pomorskim wymagających specjalistycznej opieki w terminalnym stadium choroby. Głównym celem Projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń opieki 

paliatywnej dla mieszkańców regionu.Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wybudowanie nowoczesnego obiektu dla pacjentów Hospicjum w którym liczba 

łóżek zwiększy się do 24 szt. Bieżąca konserwacja i zakup wyposażenia do części administracyjnej umożliwi dostosowanie ośrodka do deinstytucjonalizacji 

świadczeń opieki paliatywnej zg. z polityką zdrowotną kraju.Projekt zapewni Hospicjum realizowanie procedur medycznych na najwyższym poziomie zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz pełne wykorzystanie potencjału kadrowego placówki.Cel Projektu jest zgodny z celem Poddziałania 6.1.1RPO WK-P2014-

2020"Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną",którym jest zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu. Celami pośrednimi 

będą:zwiększenie jakości świadczeń opieki paliatywnej, zwiększenie komfortu pacjentów przebywających w Hospicjum i zapewnienie warunków godnego 

umierania, zróżnicowanie oferty placówki(pomoc całodobowa,dzienna,szkolenia dla opiekunów,warsztaty,udzielanie porad,pomoc psychologa),stworzenie 

warunków dla rozwoju personelu ośrodka,a także wzrost rangi Hospicjum w skali województwa.

8 525 107,60 6 055 512,94

3 SAMODZIELNY PUBLICZNY 

ZAKŁAD OPIEKI 

ZDROWOTNEJ

"Zwiększenie dostępności do opieki długoterminowej w 

SPZOZ w Mogilnie poprzez dostosowanie infrastruktury i 

zakupu sprzętu medycznego na potrzeby Zakładu Opiekuńczo-

Leczniczego w Strzelnie"

Strzelno (powiat 

mogileński)

Przedmiot niniejszego projektu opierać się będzie przede wszystkim na zadaniach inwestycyjnych związanych z przeprowadzeniem prac budowlanych 

polegających na przebudowie (w tym także nadbudowie i adaptacji pomieszczeń) Budynku Głównego w Filii SPZOZ w Strzelnie w celu dostosowania go pod 

potrzeby Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Jest to niezbędne z punktu widzenia realizacji celu głównego projektu, którym jest podniesienie jakości i 

dostępności do opieki długoterminowej na terenie woj. kujawsko-pomorskiego (w tym przede wszystkim powiatu mogileńskiego) poprzez utworzenie nowych 

miejsc tej opieki w strukturach Wnioskodawcy. Zakres rzeczowy planowanego do realizacji przedsięwzięcia obejmuje następujące działania:1. Przygotowanie 

projektu (koszty związane z przygotowaniem: Studium Wykonalności oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego i Projektu budowlano-wykonawczego pod 

planowaną inwestycję budowlaną).2. Roboty budowlane (koszty związane z przeprowadzeniem prac budowlanych polegających na przebudowie Budynku 

Głównego Filii Szpitala w Strzelnie pod potrzeby powiększonego ZOL-u).3. Zakup aparatury medycznej (koszty związane z zakupem 166 szt. sprzętu 

medycznego, którymi doposażony zostanie rozbudowany ZOL).4. Zarządzanie projektem (koszty związane z prowadzeniem nadzoru inwestorskiego nad 

robotami budowlanymi oraz z koordynacją projektu przez Zespół Projektowy złożony z oddelegowanych do pracy przy projekcie pracowników Szpitala - 

wynagrodzenia koordynatora projektu, pracownika ds. obsługi księgowej projektu, pracownika ds. przetargów, promocji i monitoringu projektu).5. Promocja 

projektu (koszty związane z planowanymi do przeprowadzenia na rzecz niniejszego projektu działaniami informacyjno-promocyjnymi).Za datę rozpoczęcia 

projektu przyjęto 18.09.2017 r. (wówczas nastąpiło podpisanie pierwszej umowy związanej z wnioskowanym projektem, która dotyczyła przygotowania 

studium wykonalności inwestycji). Zakończenie realizacji inwestycji zaplanowano z kolei na 31.08.2020 roku.

10 967 992,50 7 665 534,97

Lista projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczących budowy                                                                                                                                                                                                                                     

i modernizacji infrastruktury służącej osobom niesamodzielnym 



4 GMINA BARCIN Przebudowa pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z 

przeznaczeniem na utworzenie Domu Dziennego Pobytu

Barcin (powiat żniński) Projekt obejmuje przebudowę pomieszczeń wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku Miejskiego Domu Kultury z przeznaczeniem na utworzenie 

Domu Dziennego Pobytu. Planuje się również zakup niezbędnego wyposażenia technicznego i teletechnicznego oraz meblowo – sprzętowego. Nastąpi 

rozebranie części ścian działowych z poszerzeniem istniejących niektórych ościeży, skucie wszystkich warstw posadzek i okładzin ceramicznych ściennych. 

Zdemontowane zostaną drzwi z ościeżnicami oraz urządzenia sanitarne, elektryczne i wentylacyjne. W obszarze przebudowy przewiduje się wykonanie trzech 

nadproży stalowych. Ściany zewn. zostaną uzupełnione o warstwę styropianu i wykończone tynkiem mineralnym. Ponad dach zostaną wyprowadzone nowe 

kanały wentylacyjne. Na posadzkach zostaną ułożone wykładziny bezspoinowe, antypoślizgowe, a w pomieszczeniach „mokrych” posadzki w systemie „mokra 

stopa” o podwyższonej antypoślizgowości. W przedsionku i pokoju terapii indywidualnej będą zamontowane drzwi aluminiowe o odporności ogniowej, w 

pozostałych pomieszczeniach – drzwi płytowe szklone/pełne; w okleinie drewnopodobnej. Planuje się wykończenie ścian zew. tynkiem cienkowarstwowym 

mineralnym i pomalowanie farbą. Rury i rynny zostaną zamontowane ponownie, a obróbki blacharskie wymienione na nowe. Nad wejściem do budynku 

zaprojektowano zadaszenie ze szkła laminowanego i hartowanego w wykonaniu systemowym. Ściany wewn. zostaną pomalowane farbą zmywalną, odporną 

na szorowanie. W sali gimnastycznej, klubie będą tapety, w łazienkach i pomieszczeniach kuchen. płytki ceramiczne, w sali dziennej okładziny ścienne. 

Ponadto planuje się nowe instalacje wod-kan, c.w. oraz C.O. W zakresie instalacji elektrycznej wykonane będą nowe rozdzielnie z podlicznikiem. Głównym 

celem projektu jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Barcin dostępności do środowiskowych usług wsparcia, poprzez utworzenie domu dziennego pobytu dla 

osób niesamodzielnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu wieku i stanu zdrowia.

989 864,53 841 384,85

5 GMINA BARTNICZKA Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki 

służące realizacji usług opiekuńczych, jak również 

specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych – 

Dzienny Dom (SENIOR WIGOR)

Grążawy (gmina 

Bartniczka, powiat 

brodnicki)

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków oświatowych położonych w Grążawach na budynki służące 

realizacji usług opiekuńczych, jak również specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych – Dzienny Dom (SENIOR WIGOR). Beneficjentem projektu 

jest Gmina Bartniczka. Powstały Dom będzie pierwszą tego typu placówką w gminie. Zakres projektu obejmuje: Prace przygotowawcze, budowlane, zakup 

wyposażenia i promocję. Rozpoczęcie jego realizacji nastąpiło we 09.2016r., a zakończenie planuje się na 06.2017r. Całkowity koszt brutto inwestycji wynosi 

1.064.720,47 zł Główne problemy, odpowiedzią na które ma być przedmiotowy projekt to: - Starzenie się społeczeństwa - Niskie dochody ludności - Duże 

uzależnienie od korzystania z pomocy społecznej - Brak umiejętności odnalezienia się seniorów w nowej sytuacji po przejściu w stan spoczynku - Brak 

infrastruktury sprzyjającej integracji i współpracy seniorów i osób niesamodzielnych - Uboga oferta kulturalna, edukacyjna, sportowo – rekreacyjna, itp. - 

Usługi medyczne ograniczone do minimum, brak specjalistyki w miejscu zamieszkania - Niewystarczająca oferta w zakresie rozwoju usług opiekuńczych. Ze 

zdiagnozowanych problemów i potrzeb wynikają cele realizacji projektu. Głównym celem jest zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Bartniczka 

poprzez zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym, ze szczególnym uwzględnieniem osób w wieku 60+ w korzystaniu z oferty na rzecz aktywizacji 

społecznej, w tym prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Planowane produkty: - Liczba nowych lub zaadaptowanych budynków 

przeznaczonych na cele usług świadczonych na poziomie lokalnych społeczności - 1 - Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z 

niepełnosprawnościami - 1 Planowane rezultaty: - Liczba osób korzystających z nowych lub zaadaptowanych budynków przeznaczonych na cele usług 

świadczonych na poziomie lokalnych społeczności – 20.

985 344,19 777 652,22

6 GMINA ALEKSANDRÓW 

KUJAWSKI

Remont i wyposażenie pomieszczeń na potrzeby realizacji 

usług świadczonych w środowisku lokalnym w miejscowości 

Zduny w gminie Aleksandrów Kujawski

Zduny, (gmina 

Aleksandrów Kujawski)

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie remontu lokalu, istniejącego szamba i zakup wyposażenia dla potrzeb utworzenia obiektu realizującego usługi 

świadczone w środowisku lokalnym tzw. Klub Seniora w miejscowości Zduny, gmina Aleksandrów Kujawski. W istniejącym obiekcie znajduje się sala spotkań o 

pow. 45,67 m2, aneks kuchenny o pow. 6,55 m, korytarz o pow. 5,45 m2 oraz łazienka o pow. 6,55 m2. W ramach zadania przewiduje się wyremontowanie i 

utworzenie: 1 pomieszcz. ogólnodost wyposażonego w stoły i krzesła pełniącego funkcję sali spotkań, aneksu kuchennego wypos. w sprzęty, urządzenia, 

naczynia do przygotowania i spożycia posiłku,1 łazienki dla kobiet i mężczyzn, wydzielonego miejsca pełniącego funkcję szatni, powiększenie otworów 

drzwiowych do szerokości 90 cm, wykonanie nowych podłóg z płytek ceramicznych oraz montaż paneli podłogowych w pozostałej części, licowanie ścian 

płytkami ceramicznymi w łazience i aneksie kuchennym, okładziny ścian tynkiem żywicznym akrylowym w korytarzu, wykonanie gładzi gipsowych oraz 

malowania farbami emulsyjnymi, montaż rolet wewnętrznych w sali spotkań, montaż nowych opraw oświetleniowych typu LED,wymiana zniszczonej instalacji 

wodociągowo-kanalizacyjnej.Zaprojektowano rozwiązania uwzgl. potrzeby osób niepełn: schodołaz kroczący, kabina prysznicowa z pochwytem i siedziskiem, 

drzwi bez progów z otworami wentylacyjnymi, pochwyty przy umywalce i ustępie. Przewiduje się również wyposażenie obiektu. Działalność Klubu Seniora 

polegać będzie na realizacji podstawowych usług pomocy codziennej, obejmujących pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, zapewnienie 

kontaktów z otoczeniem, w postaci dziennych form usług opiekuńczych i innych usług według zapotrzebowania seniorów. Infrastruktura umożliwi realizację 

usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej w formie stacjonarnej opieki dziennej,spotkań osób starszych,przeciwdziałać ma osamotnieniu i 

marginalizacji seniorów, wsparciem obejmowane będą osoby niesamodzielne.

147 453,03 107 903,06

7 ZGROMADZENIE SIÓSTR 

ALBERTYNEK 

POSŁUGUJĄCYCH 

UBOGIM DOM ZAKONNY 

Z SIEDZIBĄ W 

Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej Bydgoszcz Celem niniejszego projektu jest budowa budynku usługowego pomocy społecznej. W ramach projektu zostanie wybudowany obiekt o pow. 578,20 m2, w 

którym znajdować się będą m. in. kuchnia z pełnym wyposażeniem, pomieszczenia interwencyjne: 4 pokoje z dostępem do łazienki i WC wyposażone w łóżka, 

szafy i stoliki. Pokoje będą przeznaczone w celu udzielenia schronienia ofiarom przemocy domowej, rodzinom z dziećmi (gdy znajdą się w sytuacjach 

kryzysowych), osobom wykluczonym, które podejmą pracę i będą chciały wyjść z bezdomności, uzależnienia, itp.

4 145 000,00 3 523 250,00



8 FUNDACJA ROZWOJU 

SPOŁECZNO-

GOSPODARCZEGO

Utworzenie dziennej i całodobowej placówki opieki nad 

osobami niesamodzielnymi poprzez budowę i wyposażenie 

budynku na potrzeby świadczenia usług społecznych wraz z 

niezbędną infrastrukturą w Piotrkowie Kujawskim

Piotrków Kujawski 

(powiat radziejowski)

Przedmiotem projektu jest budowa domu na potrzeby usług społecznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i towarzyszącą oraz wyposażeniem. 

Obiekt będzie przeznaczony na potrzeby świadczenia usług społecznych w formie usług świadczonych w lokalnej społeczności. W obiekcie tym umiejscowione 

będą 2 placówki obejmujące: dom opieki całodobowej oraz dom opieki dziennej. Zakres rzeczowy projektu obejmuje: • Roboty budowlane, • Zakup 

wyposażenia (wyposażenie pokoi, sprzęt RTV/AGD, sprzęt i wyposażenie medyczne, wyposażenie i sprzęt AGD – kuchnia i pralnia), • Zakup i montaż dźwigu 

osobowego, • Zakup środka transportu do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia dostępności do usług 

społecznych świadczonych w społeczności lokalnej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego i powiatu radziejowskiego. W wyniku realizacji projektu 

powstaną dwie nowe placówki opiekuńcze – całodobowy ośrodek wsparcia przeznaczony dla 30 osób oraz dzienny dom pomocy przeznaczony dla 20 osób. 

Placówki będą przeznaczone dla osób niesamodzielnych, w tym starszych. Oznacza to że poprzez realizację projektu zwiększy się dostęp do usług społecznych 

dla tej grupy odbiorców. Zaplanowane działania przyczynią się do de-instytucjonalizacji usług społecznych i opiekuńczych na obszarze powiatu i sprawowanie 

ich w tzw. społeczności lokalnej. W efekcie spowoduje to, że organizacja i funkcjonowanie tych placówek będzie przypominały warunki życia rodzinnego, co 

też będzie miało pozytywny wpływ na bezpośrednich odbiorców projektu. Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i 

konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną, Schemat: 

Inwestycje w zakresie usług społecznych i aktywnej integracji, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020.

5 482 007,13 4 590 632,77

9 GMINA NAKŁO NAD 

NOTECIĄ

Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 

zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. 

Notecią

Nakło nad Notecią Projekt „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią” jest odpowiedzią na 

potrzeby osób starszych zamieszkałych w Gminie Nakło nad Notecią. Realizacja placówki wynika z faktu, iż na terenie gminy oraz powiatu nakielskiego nie ma 

żadnego obiektu o charakterze Dziennego Domu Pobytu (DDP). Dzienny Dom Pomocy ma spełniać rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej, służyć 

wsparciu osób starszych i niepełnosprawnych w ich naturalnym środowisku zaspokajając potrzeby bytowe, kulturalne i towarzyskie. Taka forma pomocy jest 

bardzo korzystna dla osób w starszym wieku, ponieważ mogą one uczestniczyć w "życiu" DDP, a także utrzymywać i wzmacniać kontakty w środowisku 

lokalnym. Obiekt będzie przeznaczony dla 15 osób, zakłada się jednak iż rotacyjnie będzie korzystać ze świadczeń 20 osób. Zakres planowanych prac w ramach 

przedmiotowej inwestycji obejmować będzie działania polegające na przebudowie istniejącego budynku, który zostanie rozbudowany wraz pełną 

termomodernizacją, w celu uzyskania wymaganych wielkości pomieszczeń. W projekcie przewidziana jest dobudowa szatni, hallu wejściowego i pomieszczeń 

wypoczynku od strony zachodniej budynku oraz aneksu kuchennego z zapleczem magazynowym i garażem od strony południowo — wschodniej. Dodatkowo 

będzie miała miejsce dobudowa na całej długości budynku od strony północnej. Przebudowa będzie polegała na rozbiórce i wykonaniu nowego stropodachu 

oraz na przekuciach i zamurowaniach w istniejących ścianach konstrukcyjnych. Planowana jest także przebudowa ścianek działowych. Wykonane zostaną 

wszystkie instalacje oraz roboty wykończeniowe. W ramach projektu przewidziany jest zakup wyposażenia i sprzętu niezbędnego do podjęcia działalności 

DDP.

1 093 391,43 875 876,04

10 POWIAT SĘPOLEŃSKI Rozbudowa z przebudową budynku Domu Pomocy Społecznej 

na działce nr 548/4 położonej w miejscowości Kamień 

Krajeński

Kamień Krajeński (powiat 

sępoleński)

Celem projektu jest utworzenie dwóch mieszkań chronionych dla 9 osób. W ramach projektu przewidziano następujące działania: prace przygotowawcze, 

Studium Wykonalności, roboty budowlane w tym budowa szybu windowego, adaptacja I piętra na cele mieszkań chronionych).

501 767,38 325 607,28

11 CARITAS DIECEZJI 

TORUŃSKIEJ

Przebudowa I piętra istniejącego budynku magazynowo - 

mieszkalnego na dom dziennego pobytu dla seniorów

Toruń Przedmiotem niniejszego projektu jest zaadaptowanie piętra na dom dziennego pobytu dla seniorów, zlokalizowanego w Toruniu przy ul. Szosa Bydgoska 1 na 

dz. nr 104/1, obręb 12.

699 538,30 399 538,30

12 GMINA WIĘCBORK Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania 

budynku gospodarczego na klub samopomocy dla 

mieszkańców gminy Więcbork oraz pomieszczenia socjalne 

Więcbork (powiat 

sępoleński)

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych na terenie Gminy Więcbork. Przedmiotem projektu jest przebudowa, rozbudowa 

oraz zmiana sposobu użytkowania budynku gospodarczego, mających na celu stworzenie klubu samopomocy dla mieszkańców gminy Więcbork oraz 

pomieszczenia socjalne. Projekt zakłada także budowę parkingu.

2 974 160,00 1 798 064,56

13 CARITAS DIECEZJI 

TORUŃSKIEJ

Zwiększony dostęp do usług społecznych dzięki inwestycji 

Brodnickiego Centrum Caritas w infrastrukturę społeczną w 

Brodnicy

Brodnica Niniejszy projekt zakłada rozbudowę i modernizację istniejącego budynku Brodnickiego Centrum Caritas, ta k aby do dobudowanej części zostały przeniesione 

następujące działania: - Środowiskowy Dom Samopomoc y; - Bursa Szkolna. Środowiskowy Dom Samopomocy świadczy działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin. Bursa Szkolna wyróżnia się tym, że od kilku lat gromadzi nie tylko młodzież z małych miejscowoś ci, korzystającą ze wsparcia 

opieki społecznej, ale także młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, któr a niejednokrotnie ma już za sobą nadzór kuratora sądowego. Odbiorcami 

działań planowanych w obiekcie b ędącym przedmiotem niniejszego projektu będą zasadniczo następujące grupy: - Osoby niepełnosprawne k walifikujące się 

do opieki w ramach Środowiskowego Domu Samopomocy – osoby posiadające zaświadczeni e lekarskie wydane przez lekarza psychiatrę lub neurologa o 

występujących zaburzeniach psychicznych, zaś wiadczenie lekarza rodzinnego o sprawności w zakresie lokomocji osób niepełnosprawnych fizyczne, a także 

orzeczenie o niepełnosprawności, o ile takie posiada dana osoba. - Młodzież ucząca się w brodnickich szkoła ch gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 

pochodząca z małych miejscowości, korzystająca ze wsparcia opiek i społecznej, młodzież z rodzin niewydolnych wychowawczo, która niejednokrotnie ma już 

za sobą nadzór ku ratora sadowego. Z ŚDSu i bursy szkolnej korzystać będzie łącznie do 120 osób w formie stałej. Dzięki reali zacji niniejszego projektu oraz 

zaplanowanych przedsięwzięć, tj. przebudowie i rozbudowie obiektów użytkow anych przez Brodnickie Centrum Caritas możliwe będzie zwiększenie dostępu 

mieszkańców Brodnicy i okolic znych gmin do usług społecznych. Pośrednim efektem będzie również poprawa efektywności energetycznej budynku dzięki 

gruntownej termomodernizacji obiektów będących przedmiotem projektu zwiększenie ładu p rzestrzennego regionu poprzez realizację przedsięwzięcia 

zgodnie ze Standardami Kształtowania Ładu Prze str

7 405 698,04 6 294 843,33

Suma 44 174 381,83 33 473 776,61



Termomodernizacja DPS i ZOL

Lp.
Beneficjent wiodący - 

nazwa
Tytuł projektu Miejsce realizacji Krótki opis projektu Wartość ogółem Dofinansowanie

1 ZGROMADZENIE SIÓSTR 

ŚW.ELŻBIETY, PROWINCJA 

TORUŃSKA

Termomodernizacja budynku DPS w Kamieniu Krajeńskim 

prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety

Kamień Krajeński (powiat 

sępoleński)

Lokalizacja inwestycji: Kamień Krajeński, ul. Dworcowa 1, Powiat Sępoleński, Gmina Kamień Krajeński, Obręb ewid. 0001 Kamień Krajeński, Działki:280 -obszar 

realizacji projektu, 278/6- pas odwiertów. Przedmiotem zadania jest modernizacja energetyczna budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży. 

Budynek pochodzi z 1886 r., wybudowany w technologii tradycyjnej, posiada 3 kondygnacje i jest wykorzystywany na cele społeczne. Sporządzono audyt 

energetyczny budynku i w jego wyniku zaplanowano następujące usprawnienia: 1. Wymiana technologii kotłowni- wykonanie pomp ciepła wraz z wymianą 

wewnętrznej instalacji c.o. z grzejnikami i montażem urządzeń regulacyjnych 2. Podłączenie zewnętrznej instalacji C.W.U. do projektowanych pomp ciepła i 

wykonanie instalacji solarnej jako źródła wspomagającego. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej budynku o ok. 

76,56%, szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (tony równoważnika CO2) 157,42 [Mg CO2/rok]. Zadanie jest drugim etapem kompleksowego 

programu modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej wykorzystywanych na cele prowadzenia zadań w zakresie edukacji i opieki 

społecznej przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Toruńska. Koszt zadania: 1 663 762,21 zł.

1 663 762,21 999 921,08

2 POWIAT SĘPOLEŃSKI Termomodemizacja obiektów użyteczności publicznej 

powiatu sępoleńskiego

powiat sępoleński Projekt obejmuje wykonanie termomodernizacji 4 powiatowych budynków użyteczności publicznej: budynku administracyjnego Domu Pomocy Społecznej w 

Suchorączku, budynku diagnostyki laboratoryjnej i anatomii patologicznej w Więcborku oraz budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sępólnie 

Krajeńskim. Wszystkie rozpatrywane budynki są obiektami wybudowanymi w niskim standardzie cieplnym i wymagają działań podnoszących ich standard. 

Wykonanie wskazanych we wniosku działań termomodernizacyjnych jest niezbędne ze względu na ogólny zły stan techniczny budynków. Termomodernizacja 

dopełni działania powiatu w zakresie dokonanych wymian i modernizacji poszczególnych źródeł wytwarzania ciepła. W ramach projektu przewiduje się 

wykona nie prac termomodernizacyjnych polegających na wykonaniu następujących robót termomodernizacyjnych wraz z niezbędnymi pracami 

towarzyszącymi: a) w budynku Domu Pomocy Społecznej w Suchorączku: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, docieplenie stropu piwnicy 

styropianem, płukanie instalacji grzewczej: b) w budynku anatomii patologicznej: wymiana stolarki drewnianej na nową PCV z szybą zespoloną, docieplenie 

ścian zewnętrznych płytami styropianowymi, wymiana stolarki drewnianej na nową, docieplenie stropodachu przez ułożenie płytsze styropapy; c) w budynku 

laboratorium medycznego: docieplenie połaci dachowych wełną mineralną, docieplenie stropu nad piwnicą, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na nową z 

PC, docieplenie ścian zewnętrznych; d) w budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej: docieplanie stropu poddasza oraz wymiana stolarki okiennej na 

okna plastikowe. Przeprowadzenie inwestycji przyczyni się do osiągnięcia takich celów projektu jak: poprawa stanu środowiska, poprawa stanu zdrowia 

mieszkańców, poprą wę warunków pracy i kształcenia, zmniejszenie kosztów funkcjonowania obiektów.

663 543,99 357 358,23

3 POWIAT ŻNIŃSKI Zwiększenie efektywności energetycznej budynków 

użyteczności publicznej będących własnością Powiatu 

Żnińskiego tj. budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie, 

budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie, budynku 

Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie.

powiat żniński Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej trzech budynków użyteczności publicznej, będących własnością Powiatu Żnińskiego, tj. : 

1.budynku Domu Pomocy Społecznej w Barcinie pod adresem : ul. Polna 30 , 89-190 Barcin, działka nr 403, 2. budynku Domu Pomocy Społecznej w Tonowie 

pod adresem : Tonowo 52, 88-430 Janowiec Wielkopolski, działka nr 196/2, 3. budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie pod adresem: ul. Mickiewicza 32, 

88-400 Żnin, działki nr 435/4, 435/5 i 435/6. W ww. budynkach planuje się przeprowadzenie przedsięwzięć z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji 

energetycznej, w tym m.in.: a) ocieplenie obiektów, wymianę pokrycia dachu z dociepleniem na starszej części budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Żninie, 

wymianę okien, drzwi zewnętrznych, b) przebudowę systemów grzewczych co i c.w.u , systemów wentylacji , oświetlenia na typu LED oraz zastosowanie 

systemów zarządzania energią, c) budowę instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach. 

7 424 254,45 2 582 854,05

4 GMINA MIASTO 

GRUDZIĄDZ

„Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w 

ramach OSI Grudziądz- etap I.”

Grudziądz Przedmiotem projektu jest kompleksowa termomodernizacja czterech budynków użyteczności publicznej na terenie Grudziądza: 1. Zespół Szkół Budowlanych 

i Plastycznych 2. Biblioteka Miejska 3. Dom Pomocy Społecznej 4 Zespół Szkół Ekonomicznych

4 906 567,43 3 164 148,57

5 GMINA RACIĄŻEK Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. 

Rynkowej 6A w Raciążku 

Raciążek (powiat 

aleksandrowski)

Przedsięwzięcie będzie realizowane pod tytułem „Modernizacja energetyczna gminnego budynku przy ul. Rynkowej 6A w Raciążku”. Projekt kwalifikuje się do 

wsparcia w ramach Osi priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym – schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedmiotem przedsięwzięcia jest głęboka i kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynku użyteczności publicznej, będącego własnością Gminy Raciążek. Prace zwiększające efektywność energetyczną obiektu dotyczą 

budynku, w którym znajdują się: remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Raciążku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, świetlicy gminnej oraz pomieszczeń 

gospodarczych. Cały obiekt spełnia funkcje publiczną. Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia są następujące działania: 1. Roboty budowlane. 2. Nadzór 

inwestorski. 3. Nadzór przyrodniczy. 4. Promocja projektu. Roboty budowlane dotyczą ocieplenia ścian zewnętrznych, ścian zewnętrznych fundamentu, 

ocieplenia dachu i stropu nad garażem,wymianę pokrycia dachowego, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę grzejników, montaż głowic 

termostatycznych, wymianę kotła na olejowy, montaż kolektorów słonecznych na potrzeby c.w.u. Obiekt objęty projektem jest budynkiem publicznym, w 

którym realizowane są zadania na rzecz społeczeństwa. Wszystkie prace budowlane zgodne są z opracowanym dla inwestycji audytem energetycznym, 

dokumentacją projektową oraz zgłoszeniem robót budowlanych. Inwestycja wymagała dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót. Nie było konieczności 

wydawania decyzji środowiskowej. Projekt przyczynia się do poprawy efektywności energetycznej na poziomie 66,81%, jak również do redukcji CO2 oraz pyłu 

zawieszonego PM10.

514 115,26 415 969,37



6 POWIAT TORUŃSKI „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania 

ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła 

wykorzystującej energię geotermalną ziemi oraz 

wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej 

wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. 

Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy 

Społecznej w Browinie.”

powiat toruński Inwestycja pn. „Przebudowa systemu ogrzewania budynku i przygotowania ciepłej wody użytkowej poprzez zastosowanie pompy ciepła wykorzystującej 

energię geotermalną ziemi oraz wspomagającej instalacji paneli słonecznych w Domu Pomocy Społecznej w Browinie oraz budowa instalacji fotowoltaicznej 

wraz z dociepleniem budynku nr 56 tzw. Tarasowca. Termomodernizacja budynku nr 60 w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.”Przedmiotem 

przedsięwzięcia jest termomodernizacja 2 budynków w Domu Pomocy Społecznej w Browinie.Budynek nr 56 Tarasowiec:1. Roboty geologiczne 

(zamontowanie pomp ciepła wykorzystujących energię geotermalną ziemi)2. Roboty elektryczne ( przyłącze kablowe)3. Technologia kotłowni, roboty 

budowlane i sanitarne (w tym przebudowa schodów zewnętrznych do kotłowni, wykonanie nowej posadzki wykonanie wentylacji grawitacyjnej, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej)4. Urządzenie terenów zielonych ( po odwiertach geotermalnych- powrót do stanu przed inwestycją)5. Roboty elektryczne 

wewnętrzne ( w związku z montażem instalacji OZE należy wykonać roboty elektryczne wewnętrzne) oraz przyłącze kablowe.6. Instalacja fotowoltaiczna 

(montaż paneli fotowoltaicznych)7. Docieplenie budynku (m.in. docieplenie ścian zewnętrznych oraz stropodachu maszynowni windy osobowej)8. Konstrukcje 

wsporcze do paneli fotowoltaicznych9. Oprawy ledowe- (wymiana oświetlenia w budynku na oświetlenie energooszczędne) Razem wartość robót bud. 56 - 1 

902 525,80 zł bruttoBudynek nr 601. Roboty termomodernizacyjne -Docieplenie budynku (ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu, wymiana okien i drzwi, 

wymiana oświetlenia na oświetlenie energooszczędne Led, montaż paneli fotowoltaicznych) 2. Modernizacja instalacji c.o. (Przebudowa systemu ogrzewania 

c.o. z kotłownią wyposażoną w pompę ciepła powietrze/woda Razem wartość robót bud. 60 - 566 263,91 zł brutto

2 751 079,71 1 265 444,00

7 GMINA MIASTA TORUŃ Poprawa efektywności energetycznej poprzez 

termomodernizację i wykorzystanie OZE w obiektach 

użyteczności publicznej na terenie miasta Torunia- etap II

Toruń Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji czterech budynków użyteczności publicznej, przeznaczonych na potrzeby społeczne w mieście Toruń, 

Projekt obejmuje zasięgiem budynki:Budynki przeznaczone do termomodernizacji - etap II- Dzienny Dom Pomocy Społecznej, Ul. Gagarina 152- Dom dziecka 

nr 2, Ul. Donimirskiego 4- Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Młody Las”, Ul. Sienkiewicza 12- Rodzinny Dom Dziecka, Ul. Rzepakowa 1/3Zakres prac 

obejmuje:- kompleksową termomodernizację,- montaż instalacji OZE,- modernizację świetlenia,- roboty remontowe 

towarzyszące/odtworzenioweSzczegółowo opisano w dalszej części wnioskuRealizacja projektu pozwoli na:- Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku 

realizacji projektu – 380 616,2333 kWh/rok = 1370,2184 GJ/rok- Roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 141,15 MgCO2/rokProjekt wynika z 

konsekwentnie realizowanej, przez Gminę Miasta Toruń, polityki zmierzającej do zmniejszenia zużycia energii przez budynki użyteczności publicznej oraz 

poprawy stanu środowiska naturalnego. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej ma na celu ograniczenia zmian klimatu i poszanowanie energii 

oraz obniżenia emisji gazów cieplarnianychWydatki kwalifikowalne: 3 969 901,60 złWydatki niekwalifikowalne: 0 złCałkowita wartość projektu: 3 969 901,60 zł

3 969 901,60 2 749 156,85

21 893 224,65 11 534 852,15

opracowanie

Departament Wdrażania EFRR, Urząd Marszałkowski

Biuro Prasowe Urzędu Marszałkowskiego

wrzesień 2018


