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1 RPKP.03.05.01-04-0002/18 Gmina Dobrcz bydgoski  Dobrcz

Termomodernizacja dwóch 

obiektów użytecznosci publicznej w 

gminie Dobrcz

723 279,98 599 760,52

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna dwóch 

budynków użytecznosci publicznej tj. budynku Zakładu Usług Komunalnych w 

Dobrczu oraz budynku szkoły w Wudzynie. W ramach planowanego przedsięwzięcia 

planowane są nastepujące działania: prace przygotowawcze, roboty budowlane oraz 

nadzór inwestorski. Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użytecznosci 

publicznej przyczyni się do poprawy środowiska naturalnego poprzez ograniczenie 

emisji CO2 oraz poprawę czystosci powietrza.

2 RPKP.03.05.01-04-0003/18 Gmina Dobrcz bydgoski Dobrcz
Termomodernizacja stacji 

uzdatniania wody w gminie Dobrcz
574 247,05 399 703,87

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna czterech 

obiektów użytecznosci publicznej tj. stacji uzdatniania wody ustuowanych w 

miejscowościach: Kotomierz, Trzeciewiec, Dobrcz oraz Strzelce Górne. W ramach 

planowanego przedsięwzięcia planowane są nastepujące działania: prace 

przygotowawcze, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski. Poprawa efektywności 

energetycznej w budynkach użytecznosci publicznej przyczyni się do poprawy 

środowiska naturalnego poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz poprawę czystosci 

powietrza.

3 RPKP.06.03.01-04-0002/18 Gmina Wielgie lipnowski Wielgie
Przebudowa z rozbudową budynku 

przedszkola z ZPO Wielgie
1 467 325,64 359 934,98

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę z rozbudową budynku przedszkola w ZPO 

Wielgiem i jego wyposażenie. Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby 

miejsc przedszkolnych na terenie Gminy Wielgie poprzez rozbudowę istniejącego 

budynku Przedszkola w ZPO Wielgie. Realizacja przedmiotowego projektu przyczyni 

się do upowszechnienia i zwiększenia edukacji przedszkolnej na obszarze 

obowiązywania Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Powiatu 

Lipnowskiego, w którego skład wchodzi Gmina Wielgie. Poprzez rozbudowę 

budynku przedszkola zwiększy się liczba miejsc przedszkolnych, a co za tym idzie 

dostępność do publicznej edukacji przedszkolnej. Poprawie ulegną także warunki 

nauki i zabawy dla dzieci, co wpłynie na jakość świadczonych usług w zakresie 

opieki przedszkolnej. Nowopowstałe miejsca przedszkolne zniwelują problem, jakim 

jest niewystarczający dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania 

przedszkolnego. Ponadto ograniczeniu ulegną wydatki rodziców na dojazdy do 

przedszkola. Zapewnienie opieki nad najmłodszymi spowoduje, że kobiety będą 

mogły wrócić do pracy, na skutek czego zmniejszy się poziom bezrobocia i poprawie 

ulegnie sytuacja gospodarcza Gminy. Beneficjentem projektu są mieszkańcy Gminy 

Wielgie.
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4 RPKP.06.03.01-04-0003/18 
Gmina Dąbrowa 

Biskupia
inowrocławski

 Dąbrowa 

Biskupia

Przebudowa przedszkola w 

Dąbrowie Biskupiej wraz z 

wyposażeniem

1 075 423,08 914 109,61

Przedmiotowy projekt dotyczy przebudowy przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z 

zakupem niezbędnego wyposażenia. Budżet projektu obejmuje: wykonanie robót 

budowlanych, zakup niezbędnego wyposażenia, opracowanie dokumentacji 

technicznej, nadzór inwestorski, promocję projektu oraz zarządzanie projektem. Na 

terenie gminy Dąbrowa Biskupia nie ma przedszkola publicznego, zapewniającego 

opiekę nad dziećmi. Funkcjonują 4 oddziały przedszkolne i 3 punkty przedszkolne 

przy placówkach wychowania podstawowego, w ramach których dzieci mają 

zapewnioną opiekę przez ok. 5 godzin dziennie. Ponadto, istniejące punkty 

przedszkolne mogą zapewnić opiekę maksymalnie dla grupy liczącej 45 dzieci. 

Istniejące na terenie gminy punkty przedszkolne niestety nie zapewniają 

całodziennej opieki dzieciom, w związku z czym część pracujących rodziców 

korzysta z przedszkoli znajdujących się poza terenem gminy. Przedmiotowa 

inwestycja jest odpowiedzią na zidentyfikowane potrzeby oraz wpisuje się w typy 

projektów przewidziane do dofinansowania w ramach Działania 6.3 Inwestycje w 

infrastrukturę edukacyjną. Działania podjęte przez wnioskodawcę przyczynią się 

m.in. do zwiększenia szans edukacyjnych dzieci z terenów wiejskich, poprawy 

poziomu prawidłowego rozwoju psychoruchowego oraz przebiegu wychowania 

przedszkolnego. Projekt pozwoli także na wypełnienie obowiązków w zakresie 

zapewnienia miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku przedszkolnym 

przez Gminę Dąbrowa Biskupia.

3 840 275,75 2 273 508,98
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