
Lp.
Nazwa 

wnioskodawcy
Powiat Siedziba Tytuł projektu

Wartość całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1 Powiat Radziejowski radziejowski Radziejów

Termomodernizacja budynków 

Zespołu Szkół Mechanicznych w 

Radziejowie

1 704 601,87 1 220 522,89

Przedmiotem projektu jest kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynku Zespołu Szkół Mechanicznych w Radziejowie. Planowane działania 

w ramach projektu: • docieplenie ścian budynku, • wymiana stolarki okiennej 

oraz drzwiowej zewnętrznej, • termomodernizacja poszycia dachowego, • 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania. Zadania przewidziane w 

ramach projektu obejmują: 1. Prace przygotowawcze: • dokumentacja 

projektowa, • audyt energetyczny, • ekspertyzy ornitologiczne i 

chiropterologiczne, • studium wykonalności. 2. Roboty budowlane - prace w 

zakresie termomodernizacji budynku: • docieplenie ścian zewnętrznych 

(elewacja), • docieplenie dachu, • wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, • 

modernizacja instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. 3. 

Nadzór inwestorski. 4. Zarządzanie projektem. 5. Promocja projektu: • 

tablica informacyjna i pamiątkowa, • informacje na stronie internetowej 

Starostwa Powiatowego, • inne narzędzia, zgodnie z Wytycznymi. Wartość 

projektu wynosi 1 704 601,87 zł, natomiast kwota dofinansowania z EFRR 

została ustalona na poziomie 79,21 % - 1 220 522,89 zł. 

2 Powiat Bydgoski Bydgoszcz Bydgoszcz

Rozbudowa ciągu dróg 

powiatowych nr 1525C i 1526C 

polegająca na budowie ścieżki 

rowerowej na odcinku od 

Samociążka do Bożenkowa w 

ramach zadania „Budowa ścieżki 

rowerowej wzdłuż dróg 1525C, 

1526C i 244”

3 410 608,64 1 685 863,85

Projekt pn. "Rozbudowa ciągu dróg powiatowych nr 1525C i 1526C 

polegająca na budowie ścieżki rowerowej na odcinku od Samociążka do 

Bożenkowa w ramach zadania „Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż dróg 

1525C, 1526C i 244” dotyczy budowy ścieżki rowerowej lub ciągu pieszo 

rowerowego wzdłuż dróg powiatowych nr 1525C i 1526 C, na odcinku 

Bożenkowa do Samociążka o łącznej długości infrastruktury 5,9 km

3 Gmina Strzelno mogileński Strzelno

Budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej wraz z 

przyłączami w m. Strzelno ul. 

ŚwAnny i Ścianki

732 999,03 432 661,78

Tytuł projektu to Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z 

przyłączami w m. Strzelno ul. św. Anny i Ścianki. Projekt realizowany będzie 

na terenie miasta Strzelna, na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa budowa sieci kanalizacji 

sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami w m. Strzelno ul. Św Anny i 

Ścianki na terenie miasta Strzelno. Planowana inwestycja jest odpowiedzą 

na potrzeby zgłaszane przez mieszkańców Gminy. Istnieje zapotrzebowanie 

na poprawę sytuacji odnoszącej się do systemu kanalizacyjnego na terenie 

Strzelna. Głównym problemem na obszarze objętym projektem jest 

niezadowalający stan gospodarki ściekowej, zaś głównym celem jest 

poprawa stanu gospodarki ściekowej. Długość wybudowanej kanalizacji 

sanitarnej wynosi dokładnie 0,273 km. 

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                             

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toruń, 29.08.2019 r.                                                                                                   



4
 Fundacja 

Bezpieczny Świat
Bydgoszcz Bydgoszcz

Adaptacja z rozbudową 

istniejącego budynku wraz z 

zapleczem na Dzienny Dom 

Pomocy Społecznej (DDPS) w 

Bydgoszczy

1 176 443,19 999 976,71

Przedmiotowa inwestycja polega na adaptacji i rozbudowie istniejącego 

budynku jednorodzinnego i budynku magazynowego wraz z zapleczem, na 

Dzienny Dom Pomocy Społecznej (DDPS) w Bydgoszczy. W ramach 

projektu powstanie infrastruktura służąca zwiększeniu dostępności do usług 

świadczonych w lokalnej społeczności na obszarze Miasta Bydgoszczy i 

województwa kujawsko-pomorskiego, w rozumieniu Wytycznych w zakresie 

realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania 

ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, w tym: 

usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej realizowane przez 

dzienne domy pomocy. Dzienny dom pomocy jest ośrodkiem wsparcia 

przeznaczonym dla osób niesamodzielnych, w tym starszych, 

zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi 

opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz 

społecznej. Projekt dotyczy infrastruktury społecznej w celu realizacji opieki 

nad osobami starszymi i niesamodzielnymi, tj. placówki wsparcia w której 

znajdować się będzie dzienny dom pomocy przeznaczony dla 30 osób.
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Fundacja 

Bezpieczny Świat 
Bydgoszcz Bydgoszcz

Adaptacja istniejącego budynku 

domu jednorodzinnego na 

Dzienny Dom Pomocy 

Społecznej (DDPS) w Nowej Wsi 

Wielkiej

1 176 443,20 999 976,72

Przedmiotowa inwestycja polega na adaptacji budynku domu 

jednorodzinnego przy ul. Jagodowej 6 w Nowej Wsi Wielkiej na cele Domu 

Dziennej Pomocy Społecznej (DDPS) wraz z salą zabiegową/rehabilitacyjną, 

pokojami sypialnymi, salami wielofunkcyjnymi (spotkań, aktywności fizycznej, 

zajęć ruchowych, zajęć grupowych, czytelni itp.), zapleczem kuchennym oraz 

sanitariatem. W ramach projektu powstanie infrastruktura służąca 

zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości usług świadczonych w lokalnej 

społeczności na obszarze gminy Nowa Wieś Wielka i woj. kujawsko-

pomorskiego (w tym: usługi opiekuńcze w formie stacjonarnej opieki dziennej 

realizowane przez dzienne domy pomocy). Dzienny dom pomocy jest 

ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla 30 osób  niesamodzielnych, w tym 

starszych, zapewniającym całodzienne usługi opiekuńcze, specjalistyczne 

usługi opiekuńcze oraz aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej oraz 

społecznej.

6 Gmina Płużnica wąbrzeski Płużnica

Przebudowa budynku remizo-

świetlicy w Płużnicy i utworzenie 

Gminnego Centrum Usług 

Środowiskowych

702 231,30 596 896,60

Przedmiotem projektu jest przebudowa budynku remizo-świetlicy w Płużnicy i 

utworzenie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych.  Partnerem w 

projekcie jest Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica 

(TRGP). Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter inwestycji, 

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców Gminy i okolicy, 

gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji projektu. Główny cel realizacji 

projektu to zwiększenie dostępu do usług społecznych w Gminie Płużnica 

poprzez zapewnienie wsparcia osobom starszym i niesamodzielnym oraz ich 

opiekunom w korzystaniu z oferty na rzecz aktywizacji społecznej w tym 

prozdrowotnej, edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej, co 

doprowadzi do mniejszego zainteresowania opieką instytucjonalną dla osób 

niesamodzielnych.



7 Gmina Świecie świecki Świecie

Nadbudowa i przebudowa 

budynku zakwaterowania 

zbiorowego Schroniska dla 

Bezdomnych

806 951,19 685 908,51

 Przedmiotowy projekt polega na przeprowadzeniu prac modernizacyjnych w 

odniesieniu do budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla 

Bezdomnych w Świeciu.  W ramach projektu zaplanowano nadbudowę z 

przebudową w/w budynku. W wyniku realizacji projektu istniejące ściany 

poddasza zostaną nadbudowane, tworząc piętro z dodatkowymi 16 

miejscami dla osób bezdomnych. Na parterze budynku zaprojektowano dwie 

klatki schodowe, które umożliwią korzystanie z nowopowstałego piętra – 

zgodnie z projektem branży architektoniczno – konstrukcyjnej. W ramach 

projektu pn. "Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego 

Schroniska dla Bezdomnych” zaplanowano realizację następujących zadań: 

Roboty budowlane – zakres prac obejmuje wykonanie: robót ziemnych 

związanych z wykonaniem fundamentów,ścian zewnętrznych i wewnętrznych, 

stropu, konstrukcji dachu wraz z pokryciem, wewnętrznej instalacji 

elektrycznej, wewnętrznej instalacji wod.-kan., c.o., robót wykończeniowych 

wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

8 Gmina Obrowo toruński Obrowo

„Termomodernizacja budynku 

użyteczności publicznej w 

miejscowości Zębowo".

1 807 695,14 810 988,89

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacja 

budynku użyteczności publicznej na terenie Gminy Obrowo, będącego 

budynkiem pełniącym funkcje społeczne (oświatowa, ochrony zdrowia). W 

ramach projektu zaplanowano działania ukierunkowane na: - poprawę 

izolacyjności termicznej ścian zewnętrznych stropów/dachów, - poprawę 

izolacyjności termicznej stolarki okiennej i drzwiowej, - zwiększenie 

efektywności systemu centralnego ogrzewania, - zwiększenie efektywności 

systemu przygotowania c.w.u., - zwiększenie wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii. Wszystkie zaplanowane prace termomodernizacyjne wynikają 

ze sporządzonych audytu energetycznego. Celem projektu jest zwiększenie 

efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej na terenie 

Gminy Obrowo. 

9 Gmina Osielsko bydgoski Osielsko

Termomodernizacja budynku 

świetlicy w Niemczu przy ul. Pod 

Wierzbami 2

206 069,35 125 834,15

Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa modernizacja 

energetyczna budynku w Niemczu przy ul. Pod Wierzbami 2, w którym 

mieści się świetlica i poczta. W ramach projektu zaplanowano działania 

termomodernizacyjne, tj. docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie 

stropodachu, docieplenie ścian na gruncie oraz wymianę drzwi, a także 

konieczne do zrealizowania roboty przygotowawcze i towarzyszące. 

Wszystkie prace termomodernizacyjne realizowane w ramach projektu 

wynikają ze sporządzonego audytu energetycznego. Celem projektu jest 

zwiększenie efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej w 

miejscowości Niemcz.

10 Miasto Chełmża toruński Chełmża
Termomodernizacja budynków 

Urzędu Miasta Chełmży
668 255,80 484 111,93

 Przedmiotem projektu jest głęboka i kompleksowa termomodernizacji 

budynków użyteczności publicznej w Chełmży - budynku MOPOS oraz 

małego i dużego ratusza , co przyczyni się do osiągnięcia celu głównego 

projektu - zwiększenia ich efektywności energetycznej. Inwestycja polega na 

termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej. W ramach 

inwestycji dla każdego zapanowano następujące wydatki: • Studium 

wykonalności; • Dokumentacja techniczna; • Nadzór inwestorski; • Roboty 

budowlane; • Promocja projektu; • Ekspertyza ornitologiczna; • Nadzór 

przyrodniczy.
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Gmina Zławieś 

Wielka
toruński Zławieś Wielka

Termomodernizacja budynku 

Zakładu Usług Komunalnych w 

Rzęczkowie

1 180 204,19 684 963,94

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zakładu Usług 

Komunalnych w Rzęczkowie, budynek użyteczności publicznej stanowiący 

jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Ze względu na brak 

ocieplenia, budynek generuje znaczne straty energii cieplnej, 

zanieczyszczenie środowiska oraz ponoszenie znacznych nakładów 

finansowych na ogrzewanie.  Następujące prace zostały przewidziane w 

ramach inwestycji, m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, dachu i podłogi na 

gruncie, wymiana okien, drzwi i bram zewnętrznych oraz modernizacja 

instalacji c.w.u., instalacji c.o. oraz niezbędne roboty towarzyszące. Dzięki 

realizacji projektu nastąpi poprawa/zwiększenie efektywności energetycznej 

obiektu, zmniejszenie zapotrzebowania na energię w Zakładzie Usług 

Komunalnych, co za tym idzie zmniejszenie nakładów finansowych 

wydatkowanych przez gminę na koszty energii oraz zmniejszenie ilości 

zanieczyszczeń emitowanych podczas produkcji energii cieplnej. 
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Gmina Nakło nad 

Notecią
nakielski

Nakło nad 

Notecią

Termomodernizacja obiektu 

Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Potulicach

1 562 519,71 1 315 932,35

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – 

Przedszkolnego w Potulicach. Obiekt charakteruzyje się wysokim 

zapotrzebowaniem na energię cieplną i moc szczytową wynikającym ze 

słabej termoizolacyjności przegród budowlanych. Wewnętrzny system 

grzewczy cechuje się niską sprawnością, co wynika z jego długoletniego 

użytkowania oraz z przestarzałych rozwiązań technicznych - w całości do 

wymiany.Celami ogólnymi projektu są: obniżenie wydatków na ogrzewanie, 

przygotowanie c.w.u., wentylację budynku,

zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, zmniejszenie strat energii w 

budynku, poprawa atrakcyjności budynku,

poprawa komfortu cieplnego w budynku, poprawa warunków użytkowania 

budynku. Celem głównym projektu jest zwiększenie efektywności 

energetycznej obiektu Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w

Potulicach.
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Gmina Nakło nad 

Notecią
nakielski

Nakło nad 

Notecią

Utworzenie Centrum Aktywności 

Wsi w miejscowości Rozwarzyn 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

657 415,64 454 311,62

Projekt, zgodnie z założeniem LPR, obejmuje modernizację polegającą na 

przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu na Centrum Aktywności Wsi 

w Rozwarzynie (działka nr 142/2, obręb Rozwarzyn, gmina Nakło nad 

Notecią). W jego zakresie przewiduje się roboty budowlane konstrukcyjne i 

wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne, w tym dostosowanie do 

potrzeb osób niepełnosprawnych. W ramach przebudowy i modernizacji 

obiektu interwencji poddane zostaną dach, sufit, ściany, oświetlenie. Ponadto 

w obiekcie przygotowane zostanie zaplecze kuchenne oraz węzeł sanitarny. 

Obiekt wyposażony zostanie w ogrzewanie elektryczne (grzejniki), wykonane 

zostaną prace termomodernizacyjne, zmieniony zostanie układ funkcjonalny 

pomieszczeń aby można było równolegle prowadzić różne zajęcia, zakupione 

zostanie wyposażenie do prowadzenia zajęć oraz do zaplecza kuchennego. 

Projekt obejmie także posadowienie altany mieszczącej jednorazowo 15-20 

osób, w oparciu o którą realizowane będą m.in. aktywne formy spędzania 

czasu wolnego na „świeżym powietrzu” przez dzieci i młodzież objęte 

wsparciem w ramach Klubu Młodzieżowego „Młodym na Start”, jak również 

działania wzmacniające integrację z rówieśnikami – gry, zabawy, warsztaty w 

plenerze. Obiekt będzie zapleczem do realizacji wydarzeń integrujących 

najmłodszych z lokalną społecznością –pikniki, spotkania okolicznościowe, 

etc. w okresie wiosenno-letnim. Altana służyć będzie także celom 

edukacyjnym -nauki przyrodnicze będą mogły być realizowane w 

bezpośrednim sąsiedztwie natury. Będzie to obiekt budowlany zadaszony, 

trwale związany z gruntem fundamentem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych.
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Gmina Nakło nad 

Notecią 
nakielski

Nakło nad 

Notecią

Utworzenie Centrum Aktywności 

Wsi w miejscowości Wieszki 

wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą

315 404,69 142 868,76

Przedmiotem projektu będzie modernizacja polegająca na przebudowie 

istniejącego obiektu na Centrum Aktywności Wsi w miejscowości Wieszki. W 

zakresie prac przewiduje się roboty budowlane konstrukcyjne i 

wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne. W budynku w części 

dotyczącej Centrum Aktywności Wsi rozprowadzona zostanie instalacja 

centralnego ogrzewania, wykonane prace związane z termomodernizacją 

(bez docieplenia), instalacja elektryczna węzeł sanitarny i instalacja wod-kan. 

W ramach wniosku będzie realizowany wyłącznie etap I, wskazany w 

dokumentacji technicznej, jako świetlica wiejska. Układ funkcjonalny zostanie 

dostosowany do potrzeb Centrum – wydzielenie przestrzeni kuchennej, 

wydzielenie oddzielnego pomieszczenia na spotkania czy warsztaty. Obiekt 

zostanie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, ponadto 

zakupione zostanie wyposażenie niezbędne do prowadzenia zajęć i spotkań 

oraz wyposażenie kuchenne. Podjazd dla osób niepełnosprawnych stanowiła 

będzie pochylnia z blachy ryflowanej przy wejściu gospodarczym.
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Gmina Nakło nad 

Notecią
nakielski

Nakło nad 

Notecią

Utworzenie Centrum Aktywności 

Wsi w miejscowości Kazin wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą

784 925,13 542 427,93

Przedmiotem projektu jest modernizacja polegająca na przebudowie i 

rozbudowie istniejącego obiektu w miejscowości Kazin i przekształceniu go 

na Centrum Aktywności Wsi wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

(zagospodarowanie przyległego terenu i stworzenie placu zabaw). W 

zakresie prac przewidziano roboty budowlane konstrukcyjne i 

wykończeniowe, roboty elektryczne i sanitarne, zmiana układu 

funkcjonalnego pomieszczeń, przygotowanie zaplecza kuchennego, zakup 

wyposażenia (kuchennego oraz wyposażenie sali), dostosowanie do potrzeb 

osób niepełnosprawnych (wykonanie podjazdu). Wykonane zostanie 

oświetlenie zewnętrzne i ogrodzenie placu zabaw. Teren wokół obiektu 

zostanie zagospodarowany – plac zabaw (w tym jego ogrodzenie, instalacja 

urządzeń zabawowych, regulamin placu zabaw), miejsca do rekreacji (ławki, 

kosze na śmieci, elementy niezbędnej infrastruktury m.in. chodniki), gdzie 

będą odbywać się zajęcia rekreacyjne dla młodzieży w ramach klubu 

młodzieżowego. W wyniku projektu powstanie budynek Centrum Aktywności 

Wsi stanowiący przestrzeń publiczną, w której mieszkańcy, w szczególności 

dzieci i młodzież skupione w klubie młodzieżowym, będą realizować swoje 

potrzeby integracji społecznej, nabywanie kompetencji kluczowych i potrzeby 

rozrywkowe i kulturalne. Projekt wpisuje się w cel rewitalizacji – Poprawa 

zagospodarowania i funkcjonalności przestrzeni publicznej oraz rozwój 

infrastruktury służącej celom społecznym.
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Stowarzyszenie 

Lokalna Grupa 

Działania Gmin 

Dobrzyńskich 

Region Północ 

rypiński Rypin

Ożywienie społeczne i 

gospodarcze na obszarze 

objętym LSR poprzez wsparcie 

mikro i małych przedsiębiorstw

2 105 263,16 2 000 000,00

 Projekt grantowy zakłada, iż wsparcie otrzyma 20 mikro i małych 

przedsiębiorstw z obszaru działania LSR. W wyniku jego realizacji osiągnięte 

zostaną następujące wskaźniki produktu ujęte w Lokalnej Strategii Rozwoju: 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 20, oraz wskaźniki 

rezultatu: Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w 

przedsiębiorstwie - 10, 333 Liczba udoskonalonych produktów/usług 

wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 10,

17

Lokalna Grupa 

Działania Gminy 

Powiatu Świeckiego

świecki Świecie

Wsparcie dla mikro i małych 

przedsiębiorstw z powiatu 

świeckiego

4 285 714,29 3 000 000,00

Projekt grantowy wspierający rozwój inwestycyjny 50 mikro i małych 

przedsiębiorstw, mających siedzibę na obszarze LSR, z wyłączeniem 

obszaru miasta Świecie, celem ożywienia społeczno-gospodarczego 

obszaru LSR. Okres realizacji projektu grantowego: 01-08-2019 do 30-06-

2021. Łączna wartość dofinansowania projektu grantowego (70%) wynosi 3 

000 000,00 zł. Główne wskaźniki planowane do osiągnięcia (zgodne z 

Planem Działania w LSR): Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 

50 szt.; Liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie 

- 25 szt.; Liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w 

przedsiębiorstwie - 25 szt, jak również Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 

dotację - 50 szt.



18 Gmina Zakrzewo aleksandrowski Zakrzewo
„Przebudowa boiska sportowego 

w miejscowości Siniarzewo”
548 563,16 465 233,18

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest przebudowa boiska 

sportowego w miejscowości Siniarzewo. Grupą docelową projektu są 

mieszkańcy Gminy Zakrzewo: dzieci i młodzież, osoby dorosłe i seniorzy. 

Zakres inwestycji obejmuje: boisko do piłki nożnej o nawierzchni trawiastej, 

ogrodzenie boiska piłkochwytem za bramkami, ogrodzenie boiska siatką 

powlekaną, budowę bieżni o nawierzchni ziemnej, drenaż odwadniający 

boisko, przyłącza kanalizacji deszczowe, montaż urządzeń małej 

architektury,instalacje sanitarne oraz instalacje i urządzenia 

elektroenergetyczne. Cel główny projektu jest zgodny z celem 

szczegółowym działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - 

Pomorskiego na lata 2014-2020: Ożywienie społeczne i gospodarcze na 

obszarach objętych Lokalnym Strategiami Rozwoju. 

Razem: 23 832 308,68 16 648 479,81

Opracowanie: Departament Wdrażania RPO


