
Lp. Numer wniosku Nazwa wnioskodawcy Powiat Siedziba Tytuł projektu
Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1
RPKP.08.04.02-04-

0005/19

GMINA MIEJSKA 

CIECHOCINEK
aleksandrowski Ciechocinek

Nowe miejsca żłobkowe w Gminie Miejskiej 

Ciechocinek - Rodzicu czas do pracy!
639 999,99 zł 543 999,99 zł

Celem projektu jest wzrost  dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w 

Żłobku Bajeczka, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz umożliwienie aktywności zawodowej 20 kobiet, sprawujących 

opiekę nad dziećmi do 3 lat z terenu Gminy Miejskiej Ciechocinek w okresie od października 2020 roku do czerwca 2022 roku.

Powyższy cel zostanie osiągnięty dzięki:

1. Utworzeniu nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku Bajeczka,

2. Zapewnieniu bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3.

W ramach zadań zaplanowano zakup mebli, wyposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do utworzenia nowych miejsc 

żłobkowych oraz finansowanie bieżącego funkcjonowania 20 utworzonych miejsc w projekcie w okresie od stycznia 2021 roku 

do czerwca 2022 roku , tj. przez okres 18 miesięcy.

2
RPKP.08.04.02-04-

0012/19
Gmina Bądkowo aleksandrowski Bądkowo

Otwarcie Klubu Dziecięcego w gminie 

Bądkowo szansą powrotu rodzica na rynek 

pracy

637 487,38 zł 541 864,27 zł

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępności miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 20 miejsc w Klubie 

Dziecięcym, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz możliwość godzenia życia zawodowego z prywatnym dla 20 kobiet 

sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat z ter. Gm. Bądkowo w okresie od października 2020 roku do sierpnia 2022 roku. Powyższy 

cel zostanie osiągnięty dzięki: 

1.Utworzeniu 20 miejsc w Klubie Dziecięcym w gminie Bądkowo,

2. Zapewnieniu bieżącego funkcjonowania 20 nowo utworzonych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie od marca 2021 roku 

do sierpnia 2022 roku. W ramach zadań przeprowadzone zostaną prace adaptacyjne i remontowe w istniejącym już budynku oraz 

wyposażenie pomieszczeń przeznaczonych na działalność Klubu Dziecięcego. Wyposażenie oraz prace remontowe pozwolą na 

przystosowanie pomieszczeń do opieki nad dziećmi.

Ponadto zapewnione zostanie stworzenie 20 dzieciom opieki w warunkach zbliżonych do warunków domowych przez okres 18 

miesięcy, a także zapewnienie im w tym czasie bezpieczeństwa, opieki oraz rozwoju.

3
RPKP.08.04.02-04-

0047/19
Gmina Brzozie brodnicki Brzozie Żłobki w Gminie Brzozie! 507 082,25 zł 431 019,91 zł

Celem projektu jest utworzenie 8 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku w Brzoziu i 8 miejsc w żłobku w Jajkowie oraz 

zapewnienie bieżącego funkcjonowania tych miejsc w terminie do 31.05.2021 r. na terenie Gminy Brzozie. W ramach projektu na 

potrzeby żłobka przeprowadzona zostanie adaptacja budynku po wygaszonym gimnazjum w Brzoziu. Zarówno w Brzoziu jak i w 

Jajkowie  żłobki zostaną przystosowane do potrzeb najmłodszych dzieci oraz wyposażone w niezbędne meble, sprzęty oraz 

zabawki.  Powstaną aneksy kuchenne oraz nowoczesne i bezpieczne place zabaw.

4
RPKP.08.04.02-04-

0033/19
Gmina Izbica Kujawska włocławski Izbica Kujawska

Utworzenie pierwszego żłobka w gminie 

Izbica Kujawska
760 612,50 zł 646 520,62 zł

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub znalezienia pracy 24 osobom poprzez utworzenie nowego żłobka 

w Gminie Izbica Kujawska i objęcie opieką 24 dzieci do lat 3. Projekt skierowany jest do 24 osób, w tym 16 kobiet pracujących i 8 

kobiet bezrobotnych zamieszkujących Gminę Izbica Kujawska, pracujących lub uczących się na obszarze Gminy. Żłobek utworzony 

zostanie w nowo wybudowanym budynku w Izbicy Kujawskiej. W ramach projektu zaplanowano zakup mebli, wyposażenia kuchni, 

łazienki, pomocy dydaktycznych oraz zabawek.

5
RPKP.08.04.02-04-

0029/19
Gmina Bytoń radziejowski Bytoń

„Nasz Maluszek” - zapewnienie opieki dla 

najmłodszych mieszkańców Gminy Bytoń
384 000,00 zł 326 400,00 zł

Celem projektu jest wzrost dostępności miejsc świadczenia usług opieki nad dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie Klubu Dziecięcego 

"Nasz Maluszek" z 12 miejscami w Morzycach, zapewnienie ich bieżącego funkcjonowania oraz umożliwienie aktywności 

zawodowej 12 osobom sprawujących opiekę nad dziećmi do 3 lat z terenu Gminy Bytoń. Dodatkowo Wnioskodawca zapewni 

zatrudnienie nowego personelu (3 opiekunek oraz woźnej oddziałowej) oraz zakupi m.in. wyposażenie łazienki, sali pobytu, szatni, 

pomoce dydaktyczne oraz zabawki. 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFS) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toruń, 25.07.2019 r.                                                                                                   



6
RPKP.08.04.02-04-

0016/19

Bydgoski Zakład 

Doskonalenia Zawodowego 

Stowarzyszenie Oświatowo-

Techniczne

Bydgoszcz Bydgoszcz Zespół Żłobków BZDZ "Kraina Brzdąca" 1 919 942,40 zł 1 631 951,04 zł

Celem głównym projektu jest umożliwienie powrotu na rynek pracy 60 osobom pozostającym poza rynkiem pracy sprawującym 

opiekę nad dzieckiem/dziećmi do lat 3 poprzez utworzenie 60 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Bydgoszczy (30 miejsc) i 

w Sępólnie Krajeńskim (30 miejsc) w okresie od dnia 01.03.2020 do dnia 28.02.2021. 

Dla osób bezrobotnych lub osób biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy 

ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie 

dziecka lub przebywają na urlopie wychowawczym zaplanowano wsparcie wielotorowe - doradztwo zawodowe, szkolenia 

podnoszące kwalifikacje i kompetencje  tym samym zwiększając szanse tych osób na pozyskanie zatrudnienia. W ramach projektu 

zostanie przeprowadzona adaptacja i wyposażenie żłobków oraz zapewnione funkcjonowanie Zespołu Żłobków BZDZ w Sępólnie 

Krajeńskim i Bydgoszczy. Ponadto zaplanowano wsparcie edukacyjno zawodowe i szkoleniowe dla osób powracających na rynek 

pracy.

4 849 124,52 zł 4 121 755,83 złRazem:

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego, lipiec 2019 r.


