
Nazwa 

wnioskodawcy
Powiat Siedziba Tytuł projektu Wartość całkowita projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

Gmina Lubicz toruński Lubicz Dolny

Urządzenie przestrzeni 

publicznej na potrzeby 

rewitalizacji społecznej w 

Lubiczu Górnym.

Etap II

892 453,00 749 999,99

Przedmiotem projektu jest budowa torów rowerowych Pumptrack, skateparku oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Bankowej w 

Lubiczu Górnym.

Zakres projektu obejmuje budowę torów rowerowych Pumptrack, skateparku oraz placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu na działce nr 460 obręb 

0011 przy ul. Bankowej w Lubiczu Górnym.

1. Budowa obiektów sportowych:

a. tor pumptrack – EasyPump

b. tor pumptrack – MiniPump

c. skatepark

d. plac zabaw

2. Wykonanie układu komunikacyjnego:

a. ścieżki piesze z kostki brukowej

3. Montaż elementów małej architektury:

a. ławki

b. kosze na odpady zmieszane

c. stojaki rowerowe

4. Montaż toalety publicznej.

Infrastruktura będąca przedmiotem projektu jest niezbędna do realizacji projektów i wydarzeń aktywizujących lokalną społeczność. Ponado na 

zrewitalizowanej przestrzeni publicznej planuje się prowadzenie działań rewitalizacji społecznej w formie działań aktywizujących, integrujących 

mieszkańców terenów zdegradowanych, w tym realizację nieinfrastrukturalnych projektów rewitalizacyjnych.

Miejskie 

Budownictwo 

Mieszkaniowe 

Spółka z o.o

włocławski Włocławek

Profesjonalizacja usług 

Włocławskiego Inkubatora 

Innowacji i Przedsiębiorczości

2 358 407,08 1 865 938,76

 Przedmiotem projektu jest wykonywanie usługi świadczonej w ogólnym interesie gospodarczym, na którą będzie się składało realizacja następujących 

zadań:

1) Zaoferowanie kompleksowego zakresu usług preinkubacyjnych dla potencjalnych przedsiębiorców oraz usług inkubacyjnych dla nowopowstałych 

przedsiębiorców;

2) Wsparcie przedsiębiorstw dojrzałych poprzez szkolenia, doradztwo, usługi zaawansowane i współpracę przy pozyskiwaniu dofinansowania 

zewnętrznego, 

3) Promowanie postaw przedsiębiorczych, 

4) Stworzenie platformy dialogu społeczności biznesowej z władzami lokalnymi oraz regionalnymi, instytucjami edukacyjnymi oraz innymi instytucjami 

otoczenia biznesu,

5) Współpracę z innymi instytucjami otoczenia biznesu w zakresie zbudowania kompleksowej oferty zaawansowanych usług dla MŚP w celu podnoszenia 

innowacyjności lokalnej gospodarki.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zakres rzeczowy realizowanego projektu: 

 1. Zrealizowane zostaną szkolenia pracowników spółki celem podniesienia ich kompetencji i przygotowania do świadczenia usług na najwyższym 

standardzie, jakości oraz przygotowanie do wdrożenia programu inkubacji.  

 2. Zrealizowane zostaną usługi doradcze i szkoleniowe. Opracowanie zostaną standardy nowych usług wraz z ich testowaniem ( szkolenie dla 30 firm, 

analiza potrzeb, doradztwo, pomiar efektywności wdrożonych rozwiązań dla 50 firm). 

3. Zrealizowana zostanie platforma współpracy między Instytucjami otoczenia biznesu, celem której będzie wypracowane kompleksowej oferty usług dla 

przedsiębiorców, która będzie odpowiadała na na rzeczywiste potrzeby , poza tym w ramach platformy powstanie dedykowany serwis, który będzie stanowił 

bazę wiedzy dla zainteresowanych przedsiębiorców. W ramach stworzenia sieci współpracy zorganizowane zostaną 2 konferencje oraz 6 spotkań 

networkingowych.

4. udzielone zostaną granty na specjalistyczne usługi doradcze i szkoleniowe dla MŚP posiadających siedzibę/oddział/filię na terenie miasta Włocławek lub 

na obszarach powiązanych z nim funkcjonalnie. Wysokość grantu 17.000 zł. Przewiduje się udzielenie 40 grantów. 

Wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń, 20.10.2021 r.         



Powiat nakielski nakielski
Nakło nad 

Notecią

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej w powiecie 

nakielskim. Budynek

PUP

2 047 669,60 1 087 335,06

Przedmiotem planowanego przedsięwzięcia jest termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa o windę budynku PUP w Nakle nad Notecią. W ramach 

projektu zaplanowano następujące prace z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynku publicznego: 

- naprawa rys w ścianach nośnych zewnętrznych, - wykonanie hydroizolacji ścian zewnętrznych fundamentowych i piwnicznych, - ocieplenie ścian 

zewnętrznych piwnicy,- ocieplenie ścian zewnętrznych części nadziemnej budynku,

- ocieplenie stropodachów, - podwyższenie attyk i kominów na dachu, wymiana czap kominowych, - wykonanie nowej izolacji przeciwwodnej stropodachów, 

- wymiana zewnętrznej stolarki okienno-drzwiowej, - wymiana obróbek blacharskich, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana zadaszenia nad 

wejściem od strony północnej, - demontaż, montaż i malowanie balustrad schodów i pochylni oraz zejścia do piwnicy, - wykonanie tynków mozaikowych 

przyziemia poniżej poziomu parteru,- wyposażenie wszystkich okien w nawiewniki higrosterowalne, - naprawa istniejących naświetli okien w piwnicy, - 

zastosowanie instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto w kosztach niekwalifikowalnych ujęte zostały prace związane z przebudową i rozbudową budynku o windę. 

Grupą docelową projektu są użytkownicy budynku użyteczności publicznej mieszkańcy powiatu nakielskiego. Projekt jest działaniem infrastrukturalnym, 

które przyczyni się do zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło w budynku, co wpłynie na

wzrost efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. 

Celem głównym projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku PUP w Nakle nad Notecią poprzez wykonanie prac termomodernizacyjnych. 

Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje ograniczenie zapotrzebowania na ciepło w budynku oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 

atmosfery.                                                                    

Powiat nakielski nakielski
Nakło nad 

Notecią

Termomodernizacja budynku 

przy ulicy Kcyńskiej 34a w 

Szubinie

1 145 615,41 741 628,69

Przedmiotem przedsięwzięcia jest termomodernizacja budynku przy ulicy Kcyńskiej 34a w Szubinie obejmująca docieplenie przegród zewnętrznych, 

wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wyposażenie stolarki okiennej w nawietrzaki higrosterowalne, wymianę instalacji c.o. (wymianę 

automatycznych odpowietrzników, wymianę przewodów instalacji c.o., izolację cieplną, wymianę grzejników z zaworami termostatycznymi), montaż 

instalacji fotowoltaicznej.

Ponadto w ramach projektu wykonane zostaną pozostałe prace niekwalifikowane związane z remontem budynku administracyjno-biurowego, znajdującego 

się w Szubinie. Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku.  Grupą docelową projektu są użytkownicy budynku użyteczności 

publicznej – budynku administracyjno-biurowego oraz mieszkańcy Powiatu Nakielskiego.

6 444 145,09 4 444 902,50

Październik 2021 r.

Opracowanie: Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego

Razem:


