
Nazwa wnioskodawcy Powiat Siedziba Tytuł projektu

Wartość 

całkowita 

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

Chorągiew Kujawsko-Pomorska 

Związku Harcerstwa Polskiego
bydgoski Bydgoszcz

Wyposażenie drużyn Hufca 

Tuchola z Powiatu Tucholskiego 

w sprzęt biwakowy i surwiwalowy 

niezbędny do prowadzenia zajęć 

merytorycznych

51 109,75 zł 50 000,00 zł

 Projekt stanowi odpowiedź na potrzebę - niewystarczający poziom wyposażenia Hufca ZHP Tuchola, który prowadzi działalność 

wychowawczą dzieci i młodzieży, w powiecie tucholskim.  Zadaniem projektu jest zakup sprzętu i wyposażenia obejmujący 9 namiotów, 20 

hamaków z moskitierą, 20 płacht biwakowych typu TARP, 1 drukarka 3D.                     Projekt przyczyni się do realizacji celu 

bezpośredniego: Wyposażenie, do 31.12.2022, Hufca ZHP Tuchola w sprzęt pozwalający prowadzić zajęcia zwiększające aktywność 

lokalną młodzieży, w tym rozwijać ich pasje i zainteresowania.                                                                                                               

Wskaźniki Produktu: 1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt.  Wskaźniki Rrezultatu: 1. 

Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 150 osób  Okres realizacji: 

od 2022-06-02 do 2023-02-28    

Gmina Ciechocin
golubsko-

dobrzyński
Ciechocin

Budowa siłowni zewnętrznej w 

miejscowości Świętosław Gmina 

Ciechocin

144 525,84 zł 144 525,84 zł

Przedmiotem projektu są prace polegające na budowie siłowni zewnętrznej w miejscowości Świętosław w GminieCiechocin.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę siłowi zewnętrznej. W której skład wejdą: Zjazd linowy 1 szt. Wyciąg i orbitrek 1 szt. Biegacz 

i orbitrek 1 szt. Prasa nożna i wioślarz 1 szt. Surfer i wioślarz 1 szt. Rower i jeździec 1 szt. Narty i motyl 1 szt. Trenażer (N) i rower ręce 1 

szt. Ławka z USB 1 szt. Szachownica 1 szt. Biegacz dla dzieci 1 szt. Jeździec dla dzieci 1 szt. Krzesło dla dzieci 1 szt. Prasa dla dzieci 1 

szt. Stepper i pajac dla dzieci 1 szt. Tablica z regulaminem 1 szt.

Głównym celem jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju nalata 2014-2020 

Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby.

Wskaźniki Produktu:  1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt.  Wskaźniki Rrezultatu:  1. 

Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 100 osób Okres realizacji: 

od 2022-09-01 do 2023-03-31   

Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
golubsko-

dobrzyński
Golub-Dobrzyń

Budowa skateparku na terenie 

Ośrodka Sportu i Rekreacji w 

Golubiu-Dobrzyniu - II etap

160 719,87 zł 145 001,46 zł

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności lokalnej młodzieży poprzez budowę skateparku, co pozwoli młodym ludziom zdrowo i 

aktywnie spędzać wolny czas.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie przestrzeń dla społeczności lokalnej, w której będzie mogła się spotykać oraz aktywnie i zdrowo 

spędzać wolny czas.

Projektowana inwestycja ma na celu uzupełnienie istniejącego skateparku o dodatkowe urządzenie. W ramach inwestycji przewiduje się 

przygotowanie terenu, wykonanie płyty skateparku o powierzchni 235,90 m2 oraz montaż urządzenia Minirampy. Teren działki jest 

uzbrojony w sieć elektryczną, wodociągową i sanitarną. Istniejące oświetlenie będzie służyć zwiększeniu bezpieczeństwa oraz zapobiegać 

wandalizmowi.   Wskaźniki Produktu: 1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt.  Wskaźniki 

Rezultatu:  1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 150 osób 

Okres realizacji:  od 2022-09-01 do 2023-03-31 

Gmina Golub-Dobrzyń
golubsko-

dobrzyński
Golub-Dobrzyń

Budowa placu zabaw wraz z 

siłownią zewnętrzną w Gałczewie
193 017,63 zł 145 000,00 zł

Przedmiotem projektu są prace polegające na budowie placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Gałczewo w Gminie Golub-

Dobrzyń.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2014-

2020 Lokalnej Grupy Działania „Dolina Drwęcy” dostatecznej liczby infrastruktury zaspokajającej ich potrzeby.                                                               

Wskaźniki Produktu:   1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt. Wskaźniki Rrezultatu:  1. 

Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 155 osób Okres realizacji: 

od 2022-05-02 do 2023-03-31  

Gmina Radomin
golubsko-

dobrzyński
Radomin

„Zagospodarowanie terenu przy 

szkole w miejscowości Radomin 

pod plac zabaw”

142 433,55 zł 142 433,55 zł

W ramach planowanego przedsięwzięcia planuje się wykonanie placu zabaw, który będzie miejscem rekreacyjno -dydaktycznym, 

wspomagającym rozwój zainteresowań u młodych ludzi. Posadowienie placu zabaw zaprojektowano na wydzielonym terenie działki 

położonej na terenie szkoły w Radominie. Plac i jego wyposażenie wykonany zostanie z materiałów atestowanych, odpornych na warunki 

atmosferyczne i próby zniszczenia, a także o dużej trwałości zapewniających bezpieczne użytkowanie.W skład placu zabaw wejdą: 

Huśtawka podwójna; Huśtawka podwójna z bocianim gniazdem; Zestaw zabawowy, składający się z wieży do wspinania, zjeżdżalni, 

drabinek z podestami i panelu edukacyjnego; Karuzela tarczowa trójramienna; Karuzela tarczowa z siedziskami; Stół do gry (w warcaby, 

chińczyka lub szachy); Ścianka muzyczna – cymbałki; Telefon akustyczny; Zestawy ławek i stołów; Kosz na odpady oraz Tablica 

informacyjna z regulaminem. Wskaźniki Produktu: 1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt. 

Wskaźniki Rrezultatu:    1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 

232 osoby Okres realizacji:  od 2022-05-04 do 2023-02-01   

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń, 

13.12.2022 r.                                                                               



Ogólnopolski Operator Oświaty Poznań Poznań

"Nasza przyszłość" - program 

wsparcia i rozwoju kompetencji 

kluczowych w NSP Galileo w 

Nakonowie

           468 953,19            445 493,19 

Przedmiotem projektu jest rozszerzenie oferty dydaktycznej w Niepublicznej Szkole Podstawowej Galileo nr 1 w Nakonowie,której 

organem prowadzącym jest Ogólnopolski Operator Oświaty. Projekt realizowany będzie od 01.11.2022 do 31.12.2023 i zakłada realizację 

dodatkowych zajęć edukacyjnych i specjalistycznych służących zwiększeniu szans rozwoju uczniów,podniesieniu ich kompetencji 

kluczowych poprzez nauczanie eksperymentalne, zwiekszenie u uczniów właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, 

wsparcie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W ramach projektu wsparciem 

objętych zostanie 50 uczniów NSP Galileo oraz 15 nauczycieli. Działaniami przewidzianymi w projekcie są: przeprowadzenie dodatkowych 

zajęć odpowiadających na potrzeby uczniów (zajęcia matematyczne, zajęcia językowe,zajęcia rekodzieła, doradztwo zawodowe), zajęcia 

indywidualne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi z zakresie logopedii, przeszkolenie nauczycieli z 

przeprowadzenia zajęć w projekcie (szkolenie kadry z zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu 

przedmiotowym, obsługa narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych, nauczanie eksperymentalne, trener umiejętności 

społecznych). Wsparcie stanowi uzupełnienie działalności placówki prowadzonej przez okres 12 m-cy poprzedzedzajacych złożenie 

wniosku.Biuro projektu będzie znajdowało się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w budynku szkoły w Nakonowie, Gmina 

Kowal.

GMINA KĘSOWO tucholski Kęsowo
Muzyczne studio nagrań w 

Kęsowie
138 514,46 zł 135 744,17 zł

Zadanie swoim zakresem obejmuje urządzenie i wyposażenie studia nagrań. Zakupiony zostanie: sprzęt audio do zajęć pozalekcyjnych (w 

tym, program do profesjonalnej produkcji muzycznej, karta muzyczna, druga karta łączona, monitory studyjne, statyw pod monitory, 

kontroler do obsługi programu, klasyczna preampa, mikrofony, wzmacniacze słuchawkowe, słuchawki, dystrybutor prądowy z filtrami, 

analogowy kompresor, komputer do obróbki audio oraz akcesoriów), duże biurko na stalowych nogach, mównica oraz przeprowadzona 

zostanie adaptacja akustyczna pomieszczenia znajdującego się w Wiejskim Domu Kultury 

w Kęsowie. Adaptacja akustyczna oznacza optymalne przygotowanie pomieszczenia, 

w którym odtwarzany i nagrywany będzie dźwięk. Prace obejmować będą panele akustyczne, pułapki basowe, wykładzinę dywanową, 

ściankę działową z szybą akustyczną oraz wygłuszone drzwi. Pomieszczenie, które ma służyć jako studio nagrań wcześniej było centrum 

komputerowym. Sala została podzielona na dwie części - część pierwsza pozostanie centrum komputerowym, natomiast w części drugiej 

powstanie planowana inwestycja, tj, muzyczne studio nagrań. Utworzona w ramach projektu infrastruktura będzie stanowić miejsce 

pozwalające młodym ludziom rozwijać pasje i zainteresowania. Wskaźniki Produktu: 1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc 

aktywności dla lokalnej młodzieży - 1 szt. Wskaźniki Rezultatu:  1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych 

i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 40 osób Okres realizacji: od 2022-05-06 do 2022-12-31  

Gmina Lubiewo tucholski Lubiewo

Zagospodarowanie części działki 

nr ewid. 109/8 w Lubiewie – 

budowa obiektów małej 

architektury w miejscu 

publicznym

149 341,78 zł 135 744,17 zł

Przedmiotem projektu są prace polegające na budowie obiektów małej infrastruktury w Lubiewie. Głównym celem jest zapewnienie 

dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 

Lokalnej Grupy Działania „Dekel do borowiackiej grapy” oferty pozwalające zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny. Na terenie działki 

przeznaczonej na cele usług sportowych zaprojektowano budowę obiektów małej architektury w postaci urządzeń do uprawiania 

kalisteniki, urządzeń siłowni plenerowej, stołu do gry w chińczyka oraz szachy, wiaty biesiadnej oraz obiektów małej architektury w postaci 

ławek, koszy na śmieci i tablicy regulaminowej. W miejscu montażu urządzeń do kalisteniki zaprojektowano wykonanie nawierzchni 

bezpiecznej z piasku. W miejscu montażu pozostałych urządzeń planowane jest zastosowanie nawierzchni trawiastej. W ramach 

inwestycji przewidziano montaż następujących urządzeń: 1) Urządzenie „Prasa ręczna”, 2) Urządzenie „Orbitrek”, 3) Urządzenie 

„Wioślarz”, 4) Urządzenie „Twister”, 5) Urządzenie „Wyciąg górny + Prasa nożna”, 6) Urządzenie „Kołowrotek”, 7) Urządzenie „Street 

Workout Zestaw 3”, 8) Urządzenie „Street Workout Zestaw 4”, 9) Urządzenie „Słupki do slalomu”, 10) Urządzenie „Pedały do ławki” – 2 

szt., 11) Ławka parkowa – 2 szt., 12) Kosz na śmieci – 2 szt., 13) Tablica regulaminowa, 14) Wiata biesiadna, 15) Stolik do gry w szachy i 

chińczyka, 16) Stojak rowerowy – 3 szt. Wskaźniki Produktu:  1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej 

młodzieży – 1 szt. Wskaźniki Rezultatu:  1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych 

miejsc aktywności – 100 os. Okres realizacji: od 2022-11-02 do 2023-03-01

Gmina Śliwice tucholski Śliwice

„Miejsce aktywności dla dzieci i 

młodzieży w miejscowościach 

Śliwice i Lińsk”

139 837,27 zł 135 744,17 zł

Przedmiotem projektu są prace polegające na budowie miejsca aktywności dla dzieci i młodzieży w miejscowościach Śliwice i Lińsk.

Na terenie placu zabaw w Lińsku zaprojektowano rozbudowę istniejącego placu zabaw i

postawienie obiektów w postaci huśtawki wahadłowej podwójnej i stożka zabawowego.

Na terenie placu zabaw w Śliwicach zaprojektowano rozbudowę istniejącego placu zabaw i postaNa terenie placu zabaw w Lińsku 

zaprojektowano rozbudowę istniejącego placu zabaw i postawienie obiektów w postaci huśtawki wahadłowej podwójnej i stożka 

zabawowego.

Na terenie placu zabaw w Śliwicach zaprojektowano rozbudowę istniejącego placu zabaw i postawienie obiektów w postaci równoważni 

modułowej, huśtawki wagowej z dwoma siedziskami i dwupłatowca, zainstalowany zostanie także zestaw do street workout-u. 

W skład zestawu wejdzie: poręcz gimnastyczna, drabinki poziome, ławka prosta, drążki, ławka skośna, drabinka pionowa, poręcz 

gimnastyczna, zestaw do pompek, drabinka skośna, lina do wspinaczki, obręcz gimnastyczna, ściany, ściana wspinaczkowa, skrzynie oraz 

zestaw do pompek.

Głównym celem projektu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży zamieszkującym obszary objęte Strategią Rozwoju Lokalnego 

Kierowanego przez Społeczność na lata 2016-2023 Lokalnej Grupy Działania „Dekel do borowiackiej grapy” oferty pozwalające zdrowo i 

aktywnie spędzać czas wolny. Wskaźniki Produktu:   1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 2 szt.  

Wskaźniki Rezultatu:   1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 

385 osób Okres realizacji: od 2022-04-01 do 2023-09-30    



GMINA GOSTYCYN tucholski Gostycyn

"xD – zakup sprzętu do rozwoju 

pasji sportowych, muzycznych, 

czytelniczych i innych 

zainteresowań dla młodych i 

aktywnych mieszkańców gminy 

Gostycyn”

133 122,07 zł 127 394,37 zł

Projekt dotyczy realizacji zadań pozwalających młodym ludziom zdrowo i aktywnie spędzać czas wolny poprzez doposażenie hali 

sportowej w bieżnię elektryczną, stoły tenisa stołowego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz w zegary szachowe. Drugim 

komponentem projektu jest zakup wyposażenia, w tym urządzeń, sprzętu muzycznego pozwalającego dzieciom i młodzieży rozwijać pasje 

i zainteresowania, w tym pasje muzyczne - wokalne, nauki i doskonalenia gry na instrumentach czy aktywnego udziału tworzeniu i 

miksowaniu muzyki.

Wśród najczęściej wskazywanych pasji młodzieży i dzieci jest również pasja i zainteresowanie czytelnictwem, co zaspokojone zostanie 

poprzez doposażenie GBP w książkomat zewnętrzny, zaś Ci odbiorcy, którzy wyrażają zainteresowanie nowoczesnymi technologiami 

będą mogli aktywnie uczestniczyć w kółku zainteresowań dotyczących

zastosowania i wykorzystywania nowoczesnych technologii. Realizacja projektu pozwoli na rozwój społeczny dzieci i młodzieży w oparciu o 

pasje i zainteresowania, z jakimi identyfikują się interesariusze projektu.

W ramach przedmiotowego projektu doposażone zostaną trzy jednostki organizacyjne Gminy Gostycyn, tj. Gminny Ośrodek Kultury, 

Gminna Biblioteka Publiczna oraz hala sportowa Centrum Sportowo-Rekreacyjnego, prowadzące statutową działalność rozwijającą, w tym 

dysponują ofertą spędzani czasu wolnego skierowaną do mieszkańców Gminy.                                                                                                                                              

Wskaźniki Produktu:    1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej młodzieży - 3 szt. Wskaźniki Rezultatu:   1. 

Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności - 150 osób  Okres realizacji: 

od 2022-05-06 do 2023-06-30   

STOWARZYSZENIE NA RZECZ 

ROZWOJU SOŁECTWA ŻALNO
tucholski Żalno

Budowa strefy street workout w 

miejscowości Żalno - jako 

miejsca dla młodzieży do 

aktywnego spędzania wolnego 

czasu

50 000,00 zł 49 000,00 zł

W ramach projektu powstanie strefa street workout z tyrolką (zjazdem linowym).

Street workout jest aktywnością fizyczną opartą o trening siłowy z masą własnego ciała, czyli trening kalisteniczny, który opiera się na 

ćwiczeniach gimnastycznych. Wykonuje się je na świeżym powietrzu. Ćwiczenia te stanowią trening uzupełniający do wielu dyscyplin 

sportu. Street workout wpisuje się w nowoczesny, zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną.

Zjazd linowy to zestaw umożliwiający przemieszczanie się na linie w powietrzu między dwoma oddalonymi od siebie punktami. Cała 

zabawa rozpoczyna się od podestu, gdzie korzystający chwyta się tyrolki umożliwiającej zjazd po linie na koniec zestawu.

Planowana inwestycja powstanie na terenie istniejącej siłowni plenerowej i placu zabaw, które są miejscem rekreacyjno-sportowym 

zlokalizowanym w miejscowości Żalno. Wskaźniki Produktu:  1. Liczba nowych i/lub ulepszonych miejsc aktywności dla lokalnej 

młodzieży - 1 szt.   Wskaźniki Rezultatu:  1. Liczba młodych osób (poniżej 25 roku życia), korzystających z nowych i/lub ulepszonych 

miejsc aktywności - 100 osób  Okres realizacji:  od 2023-01-01 do 2023-03-31           

Gmina Książki wąbrzeski Książki
Centrum aktywnego wypoczynku 

i sportów wodnych - etap II
3 152 682,14 zł 2 075 755,70 zł

Przedmiotem projektu jest realizacja drugiego etapu inwestycji w centrum aktywnego wypoczynku i sportów wodnych w Gminie Książki.

Projekt będzie realizowany w miejscowościach Osieczek i Łopatki Polskie.

Głównym celem realizacji projektu jest budowa nowej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z 

obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki wodne) w Gminie Książki oraz zakup odpowiedniego 

wyposażenia i sprzętu.                               

Wskaźniki Produktu:  1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 2 szt. 2. Liczba wybudowanych 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych - szt.   Wskaźniki Rezultatu: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż 

przedsiębiorstwa) -3 [EPC]  2. Wzrost oczekiwanej liczby odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa 

kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 273 [odwiedziny/rok] (CI 9)   Okres realizacji:   od 2022-07-01 do 

2023-10-30                                                                                                                                     

Muzeum Ziemi Kujawskiej i 

Dobrzyńskiej we Włocławku
Włocławek Włocławek

Rekonstrukcja młyna wodnego w 

Kłóbce
2 888 361,35 zł 2 007 662,88 zł

Przedmiotem projektu jest rekonstrukcja młyna wodnego w Kłóbce. Prace będą miały charakter odtworzeniowy z zachowaniem 

fundamentów i piwnic dawnego młyna przy istniejącym jazie piętrzącym wodę. Budynek będzie stanowił obiekt muzealny, który dzięki 

sugerowanemu rozplanowaniu linii przemiałowej oraz odpowiedniemu zagospodarowaniu wnętrza młyna i przestrzeni wokół niego pozwoli 

zwiedzającym przy asyście przewodnika w pełny sposób poznać wszystkie mechanizmy, jakie stosowane były w dawnych młynach. Na 

istniejącym terenie zaprojektowano również zagospodarowanie terenu wokół młyna, który będzie obejmował trawniki, chodnik, jako dojście 

do zrekonstruowanego obiektu oraz ławeczkę.

Zrekonstruowany w wyniku realizacji inwestycji młyn wodny będzie stanowił integralną część Skansenu w Kłóbce, a jego właścicielem 

będzie Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Skansen w Kłóbce jest jednym z najmłodszych skansenów w Polsce, który 

został udostępniony dla zwiedzających 31 lipca 1993 roku. Ekspozycja Skansenu w Kłóbce prezentuje kulturę ludową dwóch regionów: 

Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej, natomiast ramy czasowe obejmują okres od II połowy wieku XIX do lat 60-tych XX wieku.

Wskaźniki Produktu: 1. Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 1 szt. 2. Liczba wybudowanych 

obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1 szt.  3. Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych  - 1 szt. Wskaźniki 

Rrezultatu: 1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) -3 [EPC]     2. Wzrost oczekiwanej liczby 

odwiedzin w objętych wsparciem miejscach należących do dziedzictwa kulturalnego i naturalnego oraz stanowiących atrakcje turystyczne - 

2000 [odwiedziny/rok] (CI 9)   Okres realizacji:  od 2021-03-01 do 2023-09-31     

7 812 618,90 zł 5 739 499,50 zł
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