
Lp. Numer wniosku
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Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1 RPKP.07.01.00-04-0032/18
Gmina 

Świekatowo 
świecki Świekatowo 

Kompleksowe zagospodarowanie 

przestrzeni na cele rozwoju i 

aktywizacji społecznej w sołectwie 

Szewno polegające na: 

przebudowie odcinka drogi 

gminnej, montażu siłowni 

zewnętrznej, montażu punktów 

oświetleniowych

310 342,65 250 974,09

W ramach przedmiotowego projektu zostaną wykonane następujące 

prace: przebudowa  odcineka drogi gminnej, montaż siłowni zewnętrznej 

(5 urządzeń) oraz 2 punktów oświetleniowych. Realizacja inwestycji 

przewiduje przebudowę drogi gminnej na odległości 300 mb wraz z 

zapewnieniem chodnika i zjazdów z drogi. Siłownia zewnętrzna 

usytuowana zostanie na działce rekreacyjnej, na której zlokalizowana jest 

również świetlica wiejska. Punkty oświetleniowe umiejscowione będą 

wzdłuż dojścia do przedmiotowej działki rekreacyjnej. 

2 RPKP.06.03.01-04-0011/18 Gmina Ryńsk wąbrzeski Ryńsk
Budowa budynku przedszkola w 

Jarantowicach
1 599 000,00 547 800,00

Przedmiotem projektu jest budowa przedszkola w miejscowości 

Jarantowice, które będzie zapewniać 40 miejsc dla dzieci w wieku 

przedszkolnym, wraz z zakupem wyposażenia przedszkola. Głównym 

celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług wychowania 

przedszkolnego na terenie Gminy Ryńsk poprzez wybudowanie budynku 

przeznaczonego na przedszkole.                                                      

3 RPKP.06.05.00-04-0013/18

Kujawsko-

Pomorski 

Impresaryjny Teatr 

Muzyczny w 

Toruniu

włocławski Toruń

Wykonanie robót budowlanych 

polegających na remoncie, 

przebudowie i modernizacji 

istniejącego Zespołu Pałacowo-

Parkowego w miejscowości 

Wieniec koło Włocławka wraz z 

infrastrukturą zewnętrzną i 

zagospodarowaniem terenu Parku

23 079 680,61 14 998 186,37

Przedmiotem inwestycji jest remont, przebudowa i modernizacja budynku 

Pałacu, Starego Dworu i budynku Kordegardy (Portierni), rozbiórka 

istniejącego budynku byłej maszynowni, remont zabytkowego ceglanego 

ogrodzenia, budowa nowego ażurowego ceglanego ogrodzenia, 

wykonanie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, alejek spacerowych z 

wykorzystaniem istniejącego drzewostanu i obiektów małej architektury 

oraz usunięcie zbędnych drzew. Cały zespół pałacowo - parkowy znajduje 

się pod ochroną konserwatorską, ponieważ wpisany jest do ewidencji 

zabytków. Przedmiotowy obszar zostanie przeznaczony na potrzeby 

działalności kulturalnej wojewódzkiej jednostki kultury. 
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4 RPKP.04.06.02-04-0014/18
Gmina Miasto 

Chełmża
toruński Chełmża

Remont elewacji Ratusza 

Miejskiego w Chełmży
467 697,16 239 805,58

Przedsięwzięcie dotyczy wykonania kompletnych prac budowlanych i 

konserwatorskich, a także restauratorskich zespołu zabudowy Magistratu 

Miasta Chełmży, zlokalizowanego przy ul. Gen. J. Hallera 2 w Chełmży. 

Planowana inwestycja dotyczyć będzie kompleksowej renowacji elewacji 

zewnętrznych Ratusza Dużego i Małego. Zaplanowano m.in. wymianę 

orynnowania wraz z renowacją pokrycia blaszanego kopuły, remont 

kominów, wymianę pokrycia papowego, ujednolicenie krat w oknach, 

wymianę oprawy oświetleniowej a także odnowienie tynków ścian 

zewnętrznych oraz remont instalacji odgromowej. Betonowa opaska wokół 

budynku zastąpiona zostanie żwirową. Zaplanowano wymianę obróbek 

blacharskich i naprawę obudów lukarn, a także wykonanie nowych 

schodów wejść do budynku i odtworzenie bram wg wzorców 

historycznych. Projekt obejmować będzie prace konserwatorskie i 

restauratorskie polegające na usunięciu zniszczonych cegieł, rekonstrukcji 

i uzupełnieniu ubytków cegieł i zapraw na fugach, naprawę pęknięć i 

odspojeń, a także na oczyszczeniu i odsoleniu wątku ceglanego oraz 

usunięciu wcześniejszych napraw i wtórnych zapraw.

5 RPKP.03.01.00-04-0022/17
Gmina Miasto 

Chełmża
toruński Chełmża

Upowszechnianie wykorzystania 

Odnawialnych Źródeł Energii na 

terenie miasta Chełmży – budowa 

instalacji OZE na budynkach 

mieszkalnych.

1 727 118,35 499 999,44

Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup i montaż instalacji do 

produkcji energii elektrycznej i cieplnej pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych, w tym paneli fotowoltaicznych oraz instalacji solarnych, 

umieszczonych na 101 budynkach mieszkalnych jednorodzinnych 

zlokalizowanych na terenie miasta Chełmża. Beneficjentami 

bezpośrednimi inwestycji są mieszkańcy ww. budynków, wyprodukowana 

energia będzie przeznaczona na ich potrzeby. Beneficjentem projektu 

będzie także Gmina Miasto Chełmża oraz pośrednio pozostali mieszkańcy 

gminy. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz popularyzowanie wśród mieszkańców 

postaw proekologicznych. Działania zaplanowane w projekcie obejmują: 

prace projektowe, wykonanie studium wykonalności projektu roboty 

montażowe i instalatorskie kolektorów słonecznych, roboty montażowe i 

instalatorskie paneli fotowoltaicznych, usługę nadzoru inwestorskiego, 

promocję projektu. Rezultatem projektu będzie zwiększenie wykorzystania 

energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na potrzeby gospodarstw 

domowych oraz ograniczenie zapotrzebowania na konwencjonalne nośniki 

energii (zmniejszenie niskiej emisji).

27 183 838,77 16 536 765,48Razem:


