Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
Toruń, 13.03.2019 r.
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Numer wniosku

RPKP.03.01.00-040019/17

RPKP.03.05.01-040054/17

RPKP.04.03.00-040016/18

Nazwa
wnioskodawcy

Gmina Kowal

Gmina Solec
Kujawski

Gmina Dobrzyń
nad Wisłą

Powiat

włocławski

bydgoski

lipnowski

Siedziba

Kowal

Solec Kujawski

Dobrzyń nad
Wisłą

Tytuł projektu

Budowa 15 mikroinstalacji
fotowoltaicznych na budynkach
mieszkaniowych i użyteczności
publicznej na terenie Gminy Kowal

Termomodernizacja budynków
użyteczności publicznej w Gminie
Solec Kujawski: budynek przy ul.
Kościuszki 12, segment A, B i C

Budowa i przebudowa infrastruktury
wodno - kanalizacyjnej na terenie
aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą

Wartość
całkowita
projektu

357 579,23

1 146 002,07

9 119 564,33

Całkowite
dofinansowanie

Opis projektu

165 129,40

Projekt obejmuje wykonanie 15 mikroinstalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkaniowych i
użyteczności publicznej na terenie gminy Kowal, powiat włocławski. Ze względu na charakter projektu
beneficjentami ostatecznymi projektu są mieszkańcy gospodarstw domowych oraz użytkownicy
budynków publicznych, dla których wykonane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. Pośrednimi
użytkownikami projektu są również mieszkańcy gminy Kowal, którzy będą beneficjentami korzyści
społeczno-gospodarczych proj. Celem projektu jest zmniejszenie zużycia energii elektrycznej poprzez
zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, prowadzące do ograniczenia
szkodliwych emisji do atmosfery oraz powodującemu obniżenie kosztów eksploatacyjnych.

793 853,77

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności
publicznej przy ul.Kościuszki 12 segment A, B i C. Działania w ramach przedsięwzięć
termomodernizacyjnych obejmują swoim zakresem następujące prace: izolacja przegród
zewnętrznych: ocieplenie dachu w segmencie A i B, stropodachu w segmencie C, stropu łącznika nad
przejazdem oraz ocieplenie ścian zewnętrznych segmentu C i łącznika, izolacja stropu wewnętrznego
nad poddaszem użytkowym w segmencie A, wymiana nieszczelnej stolarki okiennej i drzwi
zewnętrznych, modernizacja systemu grzewczego z wymianą kotłów gazowych, modernizacja
systemu ciepłej wody użytkowej, wymiana opraw oświetleniowych i źródeł światła wraz z niezbędną
wymianą instalacji, wykonanie instalacji fotowoltaicznej, roboty towarzyszące. Działania zaplanowane
w ramach projektu wynikają z przeprowadzonych audytów energetycznych sporządzonych dla
projektu, zawierających analizę efektu ekologicznego. Poza podstawowym zakresem rzeczowym
projektu założono realizację następujących niezbędnych działań towarzyszących: wykonanie audytów
energetycznych, audytów oświetlenia, ekspertyz ornitologicznych orazchiropterologicznych dla
budynku objętego projektem, wykonanie studium wykonalności wraz z analizą finansową, wykonanie
dokumentacji technicznej dla prawidłowej realizacji prac modernizacyjnych, nadzór inwestorski i
ekologiczny nad prawidłową realizacją robót budowlanych, promocja projektu zgodnie z wytycznymi w
tym zakresie.

4 739 366,48

Projekt omawiany w niniejszym wniosku o dofinansowanie dotyczy budowy i przebudowy
infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Dobrzyń nad Wisłą.W ramach projektu:zbudowana zostanie oczyszczalnia ścieków- zbudowana zostanie stacja uzdatniania wodyCelem
projektu opisywanego w ramach niniejszego wniosku jest wypełnienie zobowiązań wynikających z
dyrektywy 91/271/EWG dotyczących oczyszczania ścieków komunalnych, co realizowane będzie
poprzez ulepszenie systemu oczyszczania ścieków komunalnych oraz poprawę jakości wody zdatnej
do spożycia przez mieszkańców.Wyniki badań ścieków zanieczyszczonych i oczyszczonych w 2016
roku w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu nad Wisłą pokazują, iż obecnie
oczyszczalnia ma problemy z utrzymaniem dobrej jakości ścieków oczyszczonych, o czym świadczą
wyniki badań na obecność np. azotu. W związku z powyższym niezbędna jest budowa nowej
oczyszczalni ścieków w Dobrzyniu n. Wisłą, by Oczyszczalnia spełniała wymogi pozwolenia
wodnoprawnego. Wyniki jakości wody w Ujęciu Miejskim w Dobrzyniu nad Wisłą pokazują natomiast,
iż przed spożyciem woda ta powinna być poddana uzdatnianiu. Proces uzdatniania ma polegać na
filtracji napowietrzonej wody przez złoże kwarcowo – odżeleźniająco – odmanganiające z „wkładką” z
masy katalitycznej piroluzytowej G2. W związku z powyższym niezbędna jest budowa Stacji
Uzdatniania Wody dla Ujęcia Miejskiego w Dobrzyniu n. Wisłą.
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RPKP.04.03.00-040015/18

RPKP.04.03.00-040020/18

RPKP.05.03.00-040001/18

Gmina Dragacz

Gmina Fabianki

Gmina Miasto
Wąbrzeźno

świecki

włocławski

wąbrzeski

Dragacz

Fabianki

Wąbrzeźno

Kanalizacja sanitarna IV etap w
Dragaczu

Budowa kanalizacji sanitarnej w
miejscowości Bogucin - III etap

Przyjazny dworzec kolejowy w
Wąbrzeźnie - utworzenie
infrastruktury dla podróżnych i
mieszkańców

5 041 100,00

1 662 994,64

1 200 400,00

1 756 467,00

Przedmiotem studium jest inwestycja pod nazwą „Kanalizacja sanitarna IV etap w Dragaczu”Projekt
kwalifikuje się do wsparcia w ramach Osi priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku Działania 4.3
Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej
w polityce terytorialnej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.Projekt swoim zakresem obejmuje budowę sieci i przyłączy
kanalizacyjnych na terenie miejscowości Michale, Dragacz i Wieki Lubień.Prace mają na celu
zwiększenie poziomu skanalizowania terenu Gminy Dragacz zwłaszcza miejscowości Dragacz i
Michale i Wieki Lubień.W ramach inwestycji planuje się następujące działania:1. Prace
przygotowawcze (studium wykonalności).2. Roboty budowlane.3. Nadzór inwestorski.4. Promocja
projektu.Roboty będą wykonane w ramach jednego etapu. Dotyczą one prac związanych z ułożeniem
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Dragacz Michale i Wielki Lubień wraz z przyłączami
dla poszczególnych posesji.Wszystkie prace budowlane zgodne są z opracowanymi dla inwestycji
dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na budowę i pozostałymi decyzjami wymaganymi
odrębnymi przepisami. Projekt jest zgodny z typami projektów przewidzianymi do wsparcia, ponieważ
dotyczy budowy sieci kanalizacyjnej – wpisuje się w typy projektów:a) Budowa i modernizacja sieci
kanalizacyjnej,Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie aglomeracji Dragacz
PLKP068-5321 RLM zgodnie z V krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych i
Masterplan dla wdrażania Dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych
uchwała Nr II/52/14 Sejmiku Województwa Kujawsko - Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w
sprawie wyznaczenia aglomeracji Dragacz (Dz. Urz. WK-P z 2015 r., poz. 3928). Celem głównym
projektu jest zwiększenie stopnia skanalizowania gminy Dragacz.

1 149 223,94

W celu spełnienia wymagań krajowych i europejskich Gmina Fabianki zaplanowała inwestycję w
zakresie gospodarki ściekowej, będącą przedmiotem niniejszego wniosku. Projekt realizowany
będzie w województwie Kujawsko- Pomorskim na terenie aglomeracji Fabianki. Projekt obejmuje
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin – etap III, która umożliwi odprowadzenie
ścieków z terenu działek zlokalizowanych wzdłuż dróg gminnych. Wpłynie również na dostosowanie
rozwiązań gospodarki ściekowej do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów. Inwestycja
przyczyni się do zwiększenia poziomu skanalizowania aglomeracji Fabianki. Przyjmuje się, że
dopuszczalne maksymalne wskaźniki zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych, odpływających z
oczyszczalni ścieków po realizacji projektu, będą odpowiadały wymaganiom ustawy Prawo wodne
oraz Rozporządzeniu MŚ z dnia 18 listopada 2014r, w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla
środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984). Celem głównym projektu jest: Zwiększenie liczby
ludności korzystającej z systemu oczyszczania ścieków zgodnego z dyrektywą dotyczącą ścieków
komunalnych poprzez budowę sieci kanalizacji w Gminie Fabianki w miejscowości
Bogucin.Wykonanie inwestycji przyczyni się do likwidacji problemów, które wiązały się z
wcześniejszym stanem infrastruktury kanalizacyjnej na terenie aglomeracji Fabianki.Przedmiotowy
projekt jest częścią szerszej inwestycji zaplanowanej na terenie aglomeracji Fabianki. Stąd zakres
projektu przedstawiony w dokumentacji jest szerszy niż zakres wskazany we WOD i w Studium
Wykonalności, na który Wnioskodawca ubiega się o dofinansowanie.

999 966,00

Projekt pn. „Przyjazny dworzec kolejowy w Wąbrzeźnie - utworzenie infrastruktury dla podróżnych i
mieszkańców" obejmuje: zaprojektowanie urządzenia parku z alejkami, koszami na śmieci, ławkami
(istniejący park wymaga modernizacji), zaprojektowanie wejścia od strony ulicy, zaprojektowanie
ogrodzenia od strony peronu, plac manewrowy na masie bitumicznej (wymiana nawierzchni), w
miejscu chodnika ma powstać ścieżka pieszo-rowerowa oraz zaprojektowanie miejsca dla
rowerów.Wyznaczona lokalizacja ciągu pieszo-rowerowego połączona będzie z istniejącymi trasami
rowerowymi poszerzając przez to sieć istniejących ścieżek rowerowych. Umożliwi to mieszkańcom i
podróżnym bezpieczną podróż na rowerach do dworca kolejowego oraz umożliwi połączenie z innymi
środkami komunikacji publicznej. Inwestycja umożliwi integrację trzech rodzajów środków transportu
(autobusowa, kolejowa i samochody osobowe), tak aby w wygodny sposób zmienić środek transportu
na bardziej dogodny, ekonomiczny itp.. Na placu przed dworcem przewiduje się możliwość
pozostawienia na utwardzonym parkingu samochodu osobowego, motocykla czy roweru (wiata
rowerowa), aby móc skorzystać z innych środków transportu.Realizacja projektu wpłynie na:Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i podróżnych korzystających z dworca,- Zwiększenie
standardu i komfortu podróży poprzez łatwą i wygodna formę wyboru środka lokomocji,- Integrację
systemu transportu publicznego z komunikacją rowerową i pieszą,- Powiększenie ilości tras
rowerowych mieście,- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta.Swoboda przemieszczania się
determinuje stopień aktywności człowieka w życiu społecznym i zawodowym. Z diagnozy stanu
dworca PKP i jego otoczenia wynika potrzeba interwencji, będąca skutkiem z jednej strony wysokiego
stopnia dekapitalizacji majątku, ale jednocześnie związaną z potrzebą dostosowania wielkości i
charakteru obiektu do rzeczywistych bieżących i prognozowanych potrzeb.
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RPKP.06.01.01-040004/18

RPKP.06.03.02-040005/18

RPKP.07.01.00-040028/18

Razem:

Wojewódzki
Szpital Dziecięcy
im.
J. Brudzińskiego
w Bydgoszczy

Powiat Brodnicki

Gmina Świecie
nad Osą

Bydgoszcz

brodnicki

grudziądzki

Bydgoszcz

Brodnica

Świecie nad
Osą

Zwiększenie dostępu do usług
medycznych poprzez wyposażenie w
sprzęt medyczny Wojewódzkiego
Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy

Budowa i wyposażenie nowych oraz
rozbudowa i doposażenie istniejących
pracowni kształcenia zawodowego w
Centrum Kształcenia Zawodowego i
Ustawicznego w Brodnicy

Stworzenie centrum kulturalno –
sportowo – edukacyjnego w
miejscowości Lisnowo

1 000 000,00

Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy zrealizuje projekt w ramach
którego zakupi wyposażenie medyczne: system stereotaktyczny (1 szt.), głowicę ultradźwiękową do
czyszczenia ran trudno gojących (1 szt.), głowicę do badania przezciemiączkowego i brzucha u
małych dzieci (1 szt.), kolonoskop (1 szt.), stacje dokujące do pomp infuzyjnych (3 szt.), sondę typ S
8-3 do badań echo serca (1 szt.), Piezomed – urządzenie wielofunkcyjne do chirurgii ultradźwiękowej
(1 szt.), Implantmed – urządzenie do zastosowań w chirurgii kości (1 szt.), a także zakupi dodatkowe
wyposażenie i oprogramowanie niezbędne do rozbudowy aparatu do manometrii.Wyposażenie
zostanie zainstalowane na Bloku operacyjnym, Oddziale Chirurgii Dziecięcej oraz w Pracowni
Rentgenodiagnostyki i Ultrasonografii.Projekt zostanie zrealizowany w terminie od 02.07.2018 r. do
31.03.2019 r.Celem realizacji projektu jest zwiększenie dostępu do świadczeń medycznych Szpitala
dla dzieci z regionu, tj. noworodków i wcześniaków do 3-go miesiąca życia wg wieku skorygowanego
oraz dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż.Cel projektu jest zgodny z celem Poddziałania 6.1.1, którym jest
zwiększenie dostępu do usług zdrowotnych dla mieszkańców regionu.Innymi korzyściami, które
zostaną osiągnięte dzięki realizacji projektu, będą m.in.: wzrost efektywności usług medycznych,
zaspokojenie potrzeb dotychczas niezaspokajanych w regionie (stereotaksja, manometria wysokiej
rozdzielczości), wdrożenie po raz pierwszy w regionie metod leczenia o udowodnionej skuteczności,
poprawa ergonomii pracy pracowników Szpitala, poprawa aktywizacji zawodowej osób sprawujących
opiekę nad chorymi dziećmi oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu chorych.

1 725 000,00

Celem projektu jest zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości i warunków świadczenia usług
edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego na obszarze powiatu brodnickiego. Przedmiotem
projektu jest budowa nowego budynku Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy
przy ul. Aleja Leśna 2, przeznaczonego na pracownie kształcenia zawodowego oraz wykonanie robót
budowlanych prowadzących do utworzenia dwóch pracowni kształcenia zawodowego i pomieszczenia
gospodarczego w istniejącym budynku oświatowym przy ul. Karbowskiej 29. Inwestycja obejmuje
wyposażenie wszystkich pracowni kształcenia zawodowego objętych projektem oraz sali
dydaktycznej. W projekcie przewidziano także działania z zakresu e-edukacji, tj. wyposażenie
pracowni kształcenia zawodowego i sali dydaktycznej w sprzęt komputerowy, który wpłynie na
poprawę efektywności procesu kształcenia. Zakres rzeczowy projektu obejmuje:• Roboty budowlane •
Zakup sprzętu komputerowego do wszystkich pracowni kształcenia zawodowego i Sali dydaktycznej
na ul. Alei Leśnej 2• Zakup mebli/wyposażenia do wszystkich pracowni kształcenia zawodowego,
szatni i Sali dydaktycznej na ul. Alei Leśnej 2• Zakup wyposażenia do wszystkich pracowni
kształcenia zawodowego• Dokumentacja projektowa• Nadzór inwestorski • Studium wykonalności i
wniosek o dofinansowanie• Koszty pośrednieRealizacja projektu przyczyni się do wzmocnienia roli
edukacji w zakresie kierunków zawodowych, na które występuje zapotrzebowanie w regionie. Pozwoli
to na wzmocnienie pozycji absolwentów szkoły do pełnienia w przyszłości kluczowej roli w procesie
tworzenia konkurencyjnej gospodarki regionalnej, jak i wzrostu poziomu wykształcenia
mieszkańców.Projekt wykazuje pełną gotowość formalno-prawną do realizacji. Roboty budowlane
wraz z niezbędnym wyposażeniem będą realizowane w roku 2019.

348 647,53

296 350,40

Przedmiotem projektu jest poprawa jakości terenów publicznych poprzez utworzenie centrum
kulturalno – sportowo – edukacyjnego w Lisnowie na potrzeby integracji oraz rozwoju kompetencji
społecznych, mający na celu odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Gminy Świecie nad Osą.Beneficjentem projektu jest Gmina Świecie nad Osą.
Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów
należy zaliczyć interesariuszy rewitalizacji, w tym przede wszystkim lokalną społeczność, czyli
mieszkańców wsi Lisnowo, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym
WoD.Projekt będzie realizowany w miejscowości Lisnowo na działce nr 197.Głównym problemem jest
brak infrastruktury przeznaczonej na potrzeby integracji oraz rozwoju kompetencji
społecznych.Głównym celem jest utworzenie infrastruktury przeznaczonej na potrzeby integracji oraz
rozwoju kompetencji społecznych.Planowanymi produktami realizacji projektu będą: a) Liczba
wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na zrewitalizowanych obszarach – 4 szt.b)
Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,2889 hac) Liczba obiektów dostosowanych do
potrzeb osób z niepełnosprawnościami [szt.] 4Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie:a)
Liczba osób korzystająca ze zrewitalizowanych obszarów – 400 osóbZakres rzeczowy inwestycji
obejmuje realizację następujących działań: 1. Roboty budowlane2. Promocja projektu
(bezkosztowo)Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. Roboty budowlane:
01.2019 – 12.20192. Promocja projektu (bezkosztowo): 01.2019 – 12.2019

22 550 359,23

12 625 356,99

1 176 470,59

2 497 600,84

