
Strategia Zintegrowanych 

Inwestycji Terytorialnych Inwestycji Terytorialnych 

dla 

Bydgosko-Toruńskiego Obszaru 

Funkcjonalnego 



Pakiety projektów ZIT Pakiety projektów ZIT 
oraz projekty 
komplementarne 
w ramach POIiŚw ramach POIiŚ



Proces pracy nad ostatecznym kształtem alokacji na PI

Nazwa PI Liczba 
złożonych 

fiszek

Wartość 
złożonych fiszek 

w zł

Alokacja
w %

Proponowana 
alokacja 

dofinansowania 
w zł (EFRR/EFS)

4.3 Modernizacja energetyczna 58 100 mln zł 5% 33,3 mln zł

4.5 Zrównoważona mobilność miejska 65 700 mln zł 36% 240,0 mln zł

6.2 Gospodarka wodno-ściekowa6.2 Gospodarka wodno-ściekowa 38 382 mln zł 5% 33,3 mln zł

6.3 Zasoby kultury 33 129 mln zł 8% 53,4 mln zł

6.4 Różnorodność biologiczna 63 325 mln zł 10% 66,7 mln zł

9.2 Rewitalizacja 25 378 mln zł 19% 127,0 mln zł

8.8 Równość kobiet i mężczyzn, godzenie 

życia prywatnego i zawodowego

36 38 mln zł

1% 6,7 mln zł

9.4 Aktywna integracja 4% 26,7 mln zł

© 2014 Deloitte

9.7 Dostęp do usług opiekuńczych

i zdrowotnych
2% 13,3 mln zł

10.4 Inwestycje w edukację 

(infrastruktura)
41 111 mln zł 5% 33,3 mln zł

10.1 Dostępność i jakość edukacji

39 120 mln zł

3% 20,0 mln zł

10.3 bis Kształcenie zawodowe 2% 13,3 mln zł

RAZEM 398 2.283 mln zł 100 % 667 mln zł
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Proces pracy nad ostatecznym kształtem alokacji na PI

5% - 33,3 mln zł

36% - 240 mln zł

1% - 6,7 mln zł

4% - 26,7 mln zł

2% - 13,3 mln zł
5% - 33,3 mln zł 3% - 20 mln zł

2% - 13,3 mln zł

36% - 240 mln zł

5% - 33,3 mln zł

8% - 53,45 mln zł

10% - 66,7 mln zł

19% - 127 mln zł
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4.3 Modernizacja energetyczna 4.5 Zrównoważona mobilność miejska

6.2 Gospodarka wodno-ściekowa 6.3 Zasoby kultury

6.4 Różnorodność biologiczna 9.2 Rewitalizacja

8.8 Równość kobiet i mężczyzn, godzenie życia prywatnego i zawodowego 9.4 Aktywna integracja

9.7 Dostęp do usług opiekuńczych i zdrowotnych 10.4 Inwestycje w edukację (infrastruktura)

10.1 Dostępność i jakość edukacji 10.3 bis Kształcenie zawodowe



4.5 Zrównoważona mobilność miejska

Potrzeby:
Zgłoszono 65 projekty 
o warto ści 700 mln zł

© 2014 Deloitte5



4.5 Zrównoważona mobilność miejska

Programy krajowe

�Drogi krajowe i wojewódzkie
�Kolej
�Rozbudowa sieci tramwajowych

�Zakup taboru�Zakup taboru

Bilet metropolitalny
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Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

�Ścieżki rowerowe

�Parkingi park&ride

�Rower miejski

�Bus-pasy

�Oświetlenie uliczne

� Przystanki autobusowe

�Zakup taboru



4.5 Zrównoważona mobilność miejska

PLANOWANE INWESTYCJE – drogi
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4.5 Zrównoważona mobilność miejska

PLANOWANE INWESTYCJE – tramwaje
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PLANOWANE INWESTYCJE – drogi

4.5 Zrównoważona mobilność miejska



PLANOWANE INWESTYCJE – tramwaje

4.5 Zrównoważona mobilność miejska



PLANOWANE INWESTYCJE – kolej 

4.5 Zrównoważona mobilność miejska



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5)

SPS

ZIT

Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie 
BTOF

36%
ZIT Przykładowe projekty

Budowa miejsc postojowych dla rowerzystów / turystów

Rower miejski

Budowa sieci ścieżek rowerowych

60 % Integracja systemu komunikacji miejskiej oraz 
rozwój komunikacji podmiejskiej 
na terenach BTOF (parkingi park & ride, 
bus-pasy, przystanki autobusowe, itp.)

Utworzenie systemu autobusowej komunikacji niskoemisyjnej – parki 
przemysłowe

IPS

ZIT

20% Utworzenie platformy współpracy i 

Bezpieczna droga do szkoły

Budowa systemu parkingowego

Bilet metropolitalny

Rozwój podmiejskiej komunikacji publicznej

Bezpieczna droga do szkoły 

Utworzenie na całym obszarze metropolitalnym sieci komunikacji publicznej 

Modernizacja przystanków autobusowych
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PZ

ZIT

20%

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Modernizacja oświetlenia z wykorzystaniem rozwiązań niskoemisyjnych

Utworzenie platformy współpracy i 
koordynacji komunikacyjnej na poziomie 
BTOF

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Wymiana / zakup taboru autobusowego

Inteligentne oświetlenie uliczne

Utworzenie na całym obszarze metropolitalnym sieci komunikacji publicznej 
uwzględniającej ulgi systemowe

Modernizacja/ wymiana taboru transportu



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.2 Efektywność transportu publicznego (wspierane w ramach PI 4.5)

SPS

ZIT

Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie 
BTOF

Komunikacja niskoemisyjna na terenie Miasta Bydgoszczy

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój B
iT

36%
ZIT POIiŚ

60 % 
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Integracja systemu komunikacji miejskiej oraz 
rozwój komunikacji podmiejskiej 
na terenach BTOF (parkingi park & ride, 
bus-pasy, przystanki autobusowe, itp.)

Zakup taboru autobusowego dla potrzeb BTOM IPS

ZIT

20%

Bezpieczna droga do szkoły

Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój
ekologicznego transportu szynowego - BiT- City II – tramwaje
Usprawnienie powiązań komunikacyjnych w regionie poprzez rozwój
ekologicznego transportu szynowego - BiT- City II – koleje

Zakup taboru autobusowego wraz z systemem sterowania ruchem dla 
potrzeb GMT i BTOM oraz z poprawą infrastruktury przystankowej

Bilet metropolitalny

B
iT

C
ity II
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PZ

ZIT

20%

Modernizacja oświetlenia ulicznego
Budowa i rozbudowa systemu transportu drogowego w  Bydgoszczy w 
powiązaniu z drogami sieci TEN-T i drogami krajowymi

20%

Utworzenie platformy współpracy i 
koordynacji komunikacyjnej na poziomie 
BTOF

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym
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Wymiana / zakup taboru autobusowego Usprawnienie połączeń w sieci wspomagającej sieć TEN-T w Toruniu 

Bit City II szkieletowy układ linii kolejowych województwa kujawsko-
pomorskiego 



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.5) 

• Propozycja wska źników produktu 
i rezultatu

� Liczba zakupionych jednostek taboru 

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Rozwój zintegrowanego systemu transportu

36%

� Liczba zakupionych jednostek taboru 
pasażerskiego w publicznym transporcie 
zbiorowym komunikacji miejskiej,

� Szacowany spadek emisji gazów 
cieplarnianych,

� Długość wybudowanych ścieżek rowerowych,
� Liczba wdrożonych systemów roweru 

miejskiego, o zasięgu …. gmin,
� Liczba wybudowanych parkingów park&ride,
� Liczba wybudowanych buspasów,

� Rozwój zintegrowanego systemu transportu
publicznego w obszarze metropolitalnym,

� Usprawnienie systemów transportowych
największych miast i obszarów podmiejskich,

� Rozwój sieci dróg rowerowych i ciągów 
pieszo-rowerowych o znaczeniu 
transportowym,

© 2014 Deloitte

� Liczba wybudowanych buspasów,
� Długość zmodernizowanego energetycznie 

oświetlenia ulicznego,



4.3 Modernizacja energetyczna

Potrzeby:
Zgłoszono 58 projektów 
o warto ści 100 mln zł

© 2014 Deloitte15



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3)

Diagnoza potrzeb na terenie BTOF– Budynki u żyteczno ści publicznej
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Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3)

Diagnoza potrzeb na terenie BTOF– Budynki zabudowy m ieszkaniowej wielorodzinnej

17



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) 

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków oświatowych

SPS

ZIT
Kompleksowa poprawa efektywności 

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
oświaty i kultury

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury

5%
ZIT Przykładowe projekty

IPS

ZIT

5%

Wsparcie systemowe dla likwidacji niskiej emisji

Kompleksowy audyt energetyczny obiektów 
użyteczności publicznej 

Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do 

Poprawa efektywności energetycznej obiektów  użyteczności publicznej oraz 
obiektów komunalnych

Oprogramowanie (platforma) do zdalnego i automatycznego odczytu i 

Wymiana pieców węglowych na gazowe/elektryczne 

40 % 

Kompleksowa poprawa efektywności 
energetycznej budynków urzędu gminy 
oraz jednostek komunalnych

Kompleksowa poprawa efektywności 
energetycznej publicznych placówek ochrony 
zdrowia oraz pomocy społecznej

Zmiana systemu ogrzewania w ramach ograniczenia niskiej emisji

Termomodernizacja budynku Gminnej Przychodni z budynkiem mieszkalnym.
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PZ

ZIT

55%

Wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych

Termomodernizacja obiektów mieszkalnych

Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do 
zdalnego i automatycznego odczytu i 
archiwizowania danych dotyczących zużycia 
energii w obiektach gminnych

archiwizowania danych dotyczących zużycia energii w obiektach gminnych

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Kompleksowa modernizacja energetyczna  budynków mieszkalnych

Przebudowa systemu ogrzewania budynków i przygotowania ciepłej wody 
użytkowej w obiektach  publicznych



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) 
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Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w 
Bydgoszczy

Kompleksowa termomodernizacja budynków mieszkalnych oraz budowa 
nowych przyłączy ciepłowniczych i węzłów cieplnych, będących w zasobach 
mieszkaniowych Miasta Bydgoszczy

SPS

ZIT
Kompleksowa poprawa efektywności 
energetycznej publicznych placówek ochrony 
zdrowia oraz pomocy społecznej

Kompleksowa termomodernizacja budynków 
oświaty i kultury

5%
ZIT POIiŚ

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i 
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IPS

ZIT

5%

Wsparcie systemowe dla likwidacji niskiej emisji

Kompleksowy audyt energetyczny obiektów 
użyteczności publicznej 

Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i 
wykorzystanie OZE w sektorze mieszkalnym w Toruniu

Program kompleksowej termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 
na terenie  BTOF  (w tym  UM WK-P, Urzędu Wojewódzkiego oraz gmin 
z obszaru BTOF

40 % 

Kompleksowa poprawa efektywności 
energetycznej budynków urzędu gminy 
oraz jednostek komunalnych

zdrowia oraz pomocy społecznej

Budowa farm fotowoltaicznych dla potrzeb realizacji procesu zmierzającego do 
samowystarczalności zasilania obiektów użyteczności publicznej oraz 
mieszkaniowego budownictwa socjalnego w energie elektryczną. 

Poprawa efektywności energetycznej poprzez termomodernizację i 
wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej, w placówkach 
oświatowych i rekreacyjnych w Toruniu

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarze Torunia 
oraz powiatu toruńskiego
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PZ

ZIT

55%

Wymiana źródeł ciepła w obiektach publicznych

Termomodernizacja obiektów mieszkalnych

Zakup oraz wdrożenie oprogramowania do 
zdalnego i automatycznego odczytu i 
archiwizowania danych dotyczących zużycia 
energii w obiektach gminnych

Poprawa jakości środowiska poprzez likwidację źródeł niskiej emisji na terenie 
Gminy Miasta Toruń

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Kompleksowa modernizacja i przebudowa sieci ciepłowniczych oraz źródeł 
ciepła - wysokosprawnej kogeneracji w Bydgoszczy
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mieszkaniowego budownictwa socjalnego w energie elektryczną. 



Efektywno ść transportowa i energetyczna oraz zintegrowane stra tegie niskoemisyjne dla BTOF
Działanie 1.1 Efektywność energetyczna i strategie niskoemisyjne (wspierane w ramach PI 4.3) 5%

• Propozycja wska źników produktu 
i rezultatu

� Liczba zmodernizowanych energetycznie 

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Poprawa efektywności energetycznej� Liczba zmodernizowanych energetycznie 
budynków (szt.)

� Zużycie energii pierwotnej (Mtoe)
� Szacowany spadek emisji gazów 

cieplarnianych (Mg/rok
� Zmniejszenie zużycia energii końcowej 

(GJ/rok)

� Poprawa efektywności energetycznej
� Propagowanie zrównoważonego „zielonego” 

budownictwa
� Poprawa jakości funkcjonowania instytucji 

administracji publicznej
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6.2 Gospodarka wodno - ściekowa

Potrzeby:
Zgłoszono 38 projektów 
o warto ści 382 mln zł
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Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.1 Zmniejszenie presji na środowisko – gosp. wodna (wspierane w ramach PI 6.2)

IPS

ZIT

5%

Wsparcie systemowe dla likwidacji zbiorników 
bezodpływowych w systemie gospodarki 
wodno-ściekowej

5%

ZIT Przykładowe projekty

PZ

ZIT

95%

Infrastruktura wodna

Infrastruktura wodna i kanalizacyjna

Budowa magistrali wodociągowej

Budowa kanalizacji sanitarnej

Modernizacja stacji uzdatniania wody

Budowa słonecznej suszarni komunalnych osadów ściekowych dla 
oczyszczalni ścieków 
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95%

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Przydomowe oczyszczalnie ścieków Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków

Rewitalizacja  systemu  gospodarki wodno- ściekowej z uwzględnieniem 
rewitalizacji rzeki Brdy z obszarem przyległym

Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków



Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.1 Zmniejszenie presji na środowisko – gosp. wodna (wspierane w ramach PI 6.2)
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e Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej umożliwiającej gminom 

Modernizacja Oczyszczalni Ścieków „Kapuściska” wraz z oczyszczeniem i 
utylizacją osadów  w Bydgoszczy

5%

ZIT POIiŚ
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Infrastruktura wodna

IPS

ZIT

5%

Wsparcie systemowe dla likwidacji 
zbiorników bezodpływowych w systemie 
gospodarki wodno-ściekowej

Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej umożliwiającej gminom 
ościennym korzystanie z bydgoskiego systemu wodno – kanalizacyjnego

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w strefie ochronnej 
ujęcia wody „Czyżkówko” 

Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń  - III etap
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Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej z uwzględnieniem 
retencjonowania wody w mieście Bydgoszcz 
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PZ

ZIT

95%

Infrastruktura wodna

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Infrastruktura wodna i kanalizacyjna

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Usprawnienie systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie miasta 
Torunia 
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Poprawa bezpieczeństwa powodziowego na terenie Miasta Toruń

Program działań na rzecz ochrony przeciwpowodziowej oraz zmniejszenia 
ryzyka powodziowego w Bydgoszczy



• Propozycja wska źników produktu 
i rezultatu

� Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Poprawa jakości i ochrona wód 

5%

Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.1 Zmniejszenie presji na środowisko – gosp. wodna (wspierane w ramach PI 6.2)

� Długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 
(km),

� Liczba dodatkowych osób korzystających 
z ulepszonego oczyszczania ścieków (RLM),

� Odsetek ludności korzystających z 
komunalnych oczyszczalni ścieków (%).

� Poprawa jakości i ochrona wód 
powierzchniowych i gruntowych
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6.3 Zasoby kultury

Potrzeby:
Zgłoszono 33 projekty 
o warto ści 129 mln zł
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Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.2 Udostępnianie zasobów (wspierane w ramach PI 6.3)

MiastOwo.pl - Miejski Portal Kulturalny

IPS

ZIT

5% Kultura na nowo

Karnet kulturalny

8%

ZIT Przykładowe projekty

Renowacja , przebudowa, rozbudowa budynku Synagogi 

IPS

ZIT

95%

Remonty zdegradowanych, zabytkowych śluz

Modernizacja infrastruktury instytucji kultury

Ochrona zabytków

Budowa i modernizacja ośrodków kultury w obszarze funkcjonalnym

Zachowanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego poprzez rewitalizację 
pałacu w Warszewicach

Rewitalizacja cmentarzy ewangelickich

Regionalny Inkubator Artystyczny w zaadoptowanym budynku Koszar 
Bramy Chełmińskiej w Toruniu

Renowacja , przebudowa, rozbudowa budynku Synagogi 
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Kulturowe szlaki turystyczne 
(wsparcie oferty turystycznej)

Szlak pamięci ofiar wojny i prześladowań

Promocja kultury i turystyki na terenie 
całego BTOF

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Edukacyjna wioska średniowieczna 

Szlaki pamięci lokalnej 

Bliżej turysty – wsparcie i promocja zrównoważonego rozwoju turystyki



Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.2 Udostępnianie zasobów (wspierane w ramach PI 6.3)

Rewitalizacja poprzemysłowych Młynów Rothera celem ochrony 
dziedzictwa kulturowego oraz rozwoju instytucji kultury 

Centrum kulturalno-festiwalowe, jako wielofunkcyjny kompleks 
kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy

IPS

ZIT

5%
Kultura na nowo

Karnet kulturalny
Toruńska Starówka - ochrona konserwacja dziedzictwa kulturowego 
UNESCO - etap II 

8%

ZIT POIiŚ

IPS

ZIT
K

om
pl
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e

kreatywności artystycznej na Placu Teatralnym w Bydgoszczy

Rozszerzenie dostępu do oferty kulturalnej – rozbudowa i przebudowa 
Teatru Polskiego im. Hieronima Konieczki w Bydgoszczy 

Rewitalizacja dawnych budynków Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w 
celu podnoszenia kompetencji kulturowych społeczeństwa, w tym grup 
defaworyzowanych 

Rewitalizacja zabytkowego pierścienia fortecznego Twierdzy Toruń 

Kultura na nowo

Modernizacja infrastruktury instytucji kultury

Ochrona zabytków

Poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług 
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy poprzez 
rozbudowę i modernizację obiektu przy ul. Gdańskiej 4 
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95%

Kulturowe szlaki turystyczne 
(wsparcie oferty turystycznej)

Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój nowych funkcji instytucji kultury

Promocja kultury i turystyki na terenie 
całego BTOF

Poszerzenie oferty kulturalnej i podniesienie standardu świadczonych usług 
Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – strefa 
POL – Betrieb stanowiąca część DAG Fabrik Bromberg 

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Od tradycji po nowoczesność - rozwój oferty edukacyjno-kulturalnej miasta 
Torunia 

Ochrona architektonicznych dóbr kultury w wybranych obszarach Torunia



• Propozycja wska źników produktu
i rezultatu

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

8%

Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.2 Udostępnianie zasobów (wspierane w ramach PI 6.3)

� Liczba zabytków nieruchomych objętych 
wsparciem,

� Liczba instytucji kultury objętych wsparciem,
� Zwiedzający muzea i oddziały w gestii 

samorządu, gmin, powiatów i miast na 
prawach powiatu/ 1 000 mieszkańców, 

� Budowa tożsamości regionalnej
województwa,

� Zachowanie oraz promocja dziedzictwa
kulturowego i przyrodniczego regionu,

� Rozwój oferty kulturalnej o znaczeniu
regionalnym, krajowym i międzynarodowym,
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6.4 Różnorodność biologiczna

Potrzeby:
Zgłoszono 63 projekty 
o warto ści 324 mln zł

© 2014 Deloitte29



Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
• Działanie 2.3 Zielona infrastruktura (wspierane w ramach PI 6.4)

SPS

Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów 
przyrodniczych związanych z wodą

10%

ZIT Przykładowe projekty

Zagospodarowanie terenów wzdłuż Kanału Bydgoskiego

Modernizacja Strugi Lubickiej wraz z jej otoczeniem

Zagospodarowanie rekreacyjno-wypoczynkowe terenu przy 
jeziorze „Jeziorek” w MlewieSPS

ZIT

80 % 

Przyroda w BTOF

IPS Inwentaryzacja przyrodnicza

Wykorzystanie endogenicznych walorów przyrodniczych miasta w 
zakresie pobudzania turystyki oraz promocji miasta

Odtworzenie alei drzew oraz wprowadzenie zieleni ochronnej 
wzdłuż ciągów drogowych

Kanał Bydgoski częścią europejskiego szlaku żeglugi śródlądowej 
w gminie Sicienko

Rewitalizacja/ budowa parków miejskich 

jeziorze „Jeziorek” w Mlewie

Inwentaryzacja i monitoring zasobów przyrodniczych
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PZ

ZIT

15%

ZIT

5%

Stworzenie planów ochrony przyrody dla 
obszarów chronionych i/lub atrakcyjnych 
turystycznie

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów 
przyrodniczych związanych z wodą0

Przyroda w BTOF

Edukacja ekologiczna
Edukacja ekologiczna kształtująca proekologiczne postawy 
mieszkańców



Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
• Działanie 2.3 Zielona infrastruktura (wspierane w ramach PI 6.4)

SPS

ZIT

80 % 

Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów 
przyrodniczych związanych z wodą

Wykorzystanie i ochrona lądowych zasobów 

10%

ZIT POIiŚ

80 % 
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Wykorzystanie i ochrona lądowych zasobów 
przyrody

IPS

ZIT

5% Stworzenie planów ochrony przyrody dla 
obszarów chronionych i/lub atrakcyjnych 
turystycznie

Inwentaryzacja przyrodnicza

Rewitalizacja terenów nadrzecznych wzdłuż dróg wodnych E70 i 
E40 na cele rekreacyjno-sportowe - odcinek Miasta Bydgoszczy

Toruń miasto nad Wisłą – tereny nadrzeczne przestrzenią 
integracji społecznej 

Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów 
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IPS

ZIT

15%

SPS - Strategiczne Projekty Systemowe, IPS- Integrujące Projekty Systemowe,  PZ - Projekty o charakterze zintegrowanym

Wykorzystanie i ochrona lokalnych zasobów 
przyrodniczych związanych z wodą

Wykorzystanie i ochrona lądowych zasobów 
przyrody

Edukacja ekologiczna



• Propozycja wska źników produktu 
i rezultatu

� Liczba wspartych form ochrony przyrody,

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Poprawa jakości i ochrona wód

10%

Efektywne gospodarowanie zasobami środowiska naturalnego i kultury BTOF
Działanie 2.2 Udostępnianie zasobów (wspierane w ramach PI 6.4)

� Liczba wspartych form ochrony przyrody,
� Udział powierzchni obszarów chronionych w 

powierzchni ogółem,
� Liczba parków miejskich/wiejskich objętych 

wsparciem,
� Obszar/ liczba terenów wypoczynkowych 

objętych wsparciem, 

� Poprawa jakości i ochrona wód
powierzchniowych i podziemnych,

� Kompleksowe zagospodarowanie doliny
Wisły,

� Realizacja infrastruktury dla rozwoju
rekreacji, sportu masowego i amatorskiego,
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9.2 Rewitalizacja

Potrzeby:
Zgłoszono 23 projektów 
o warto ści 381 mln zło warto ści 381 mln zł

8.8, 9.4 i 9.7 Aktywna integracja
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Potrzeby:
Zgłoszono 37 projektów 
o warto ści 38 mln zł



• Zrównowa żony rozwój społeczno–gospodarczy i wsparcie procesó w inkluzji  w BTOF
• Działanie 3.1 Równość kobiet i mężczyzn (wspierane w ramach PI 8.8)

• Działanie 3.2 Inkluzja społeczna (wspierane w ramach PI 9.4, 9.7)

• Działanie 3.3 Zrównoważona rewitalizacja (wspierane w ramach PI 9.2)

Rewitalizacja miejskich przestrzeni publicznych
Usługi środowiskowe dla osób wykluczonych i 
zagrożonych wykluczeniem społecznym

8.8 - 1%
9.2 - 19 %
9.4 – 4 %
9.7 – 2 %

Rewitalizacja przestrzeni zabytkowych

Rewitalizacja zdegradowanych terenów 
poprzemysłowych

zagrożonych wykluczeniem społecznym

W stronę samodzielności 

Program budzenia aktywności mieszkańców 
obszarów poddawanych rewitalizacji 
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Rewitalizacja terenów zielonych

Usługi opiekuńcze w odpowiedzi na zróżnicowane 
potrzeby społeczne 

Usługi lecznicze i rehabilitacyjne na rzecz 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu



Rewitalizacja związana z nadaniem nowych funkcji terenów i 
budynków osiedla Londynek oraz rewitalizacja Śródmieścia w 

Przykładowe projekty - inwestycyjne

Zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz 

• Zrównowa żony rozwój społeczno–gospodarczy i wsparcie procesó w inkluzji  w BTOF
• Działanie 3.1 Równość kobiet i mężczyzn (wspierane w ramach PI 8.8)

• Działanie 3.2 Inkluzja społeczna (wspierane w ramach PI 9.4, 9.7)

• Działanie 3.3 Zrównoważona rewitalizacja (wspierane w ramach PI 9.2)

8.8 - 1%
9.2 - 19 %
9.4 – 4 %
9.7 – 2 %

Przykładowe projekty - mi ękkie

budynków osiedla Londynek oraz rewitalizacja Śródmieścia w 
Bydgoszczy

Rewitalizacja zdegradowanych terenów na terenie gminy 
Solec Kujawski

Rewitalizacja zabytkowej części miasta Szubina
- utworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji dla 
mieszkańców

Odkryj na nowo Toruń  (Rewitalizacja społeczna, 
gospodarcza, infrastrukturalna i przestrzenna 
zidentyfikowanych terenów zdegradowanych Torunia.)

Zwiększenie dostępności do usług świadczonych na rzecz 
najmłodszych mieszkańców Torunia.

Wspieranie rodziny poprzez różnorodne formy działań kulturowych

Kanał Bydgoski częścią europejskiego szlaku żeglugi śródlądowej 
w gminie Sicienko

Mieszkańcy Gminy  Chełmża  - na start

Wspieranie funkcji opiekuńczo - wychowawczych, podnoszenie 
kwalifikacji wychowawczych, zapewnienie właściwego środowiska 
do rozwoju i kształtowania prawidłowych postaw życiowych

35

Rewitalizacja starego miasta w Łabiszynie

Rewitalizacja obszarów między Os. Chrobrego, ul. Bydgoską i 
Ks. Piotra Skargi w Nakle nad Notecią

Wspieranie rodziny poprzez różnorodne formy działań kulturowych

Świetlica pobudza  do aktywności

Wsparcie dla osób dotkniętych problemem przemocy domowej

Rewitalizacja starej części miasta Koronowa – II etap Aktywni społecznie i zawodowo mieszkańcy gminy Lubicz 



• Propozycja wska źników produktu i 
rezultatu

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

• Zrównowa żony rozwój społeczno–gospodarczy i wsparcie procesó w inkluzji  w BTOF
• Działanie 3.1 Równość kobiet i mężczyzn (wspierane w ramach PI 8.8)

• Działanie 3.2 Inkluzja społeczna (wspierane w ramach PI 9.4, 9.7)

• Działanie 3.3 Zrównoważona rewitalizacja (wspierane w ramach PI 9.2)

8.8 - 1%
9.2 - 19 %
9.4 – 4 %
9.7 – 2 %

� Liczna nowych/przebudowanych/przekształconych 
obiektów infrastruktury zlokalizowanych na 
rewitalizowanych obszarach, 

� Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po 
przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem 
dziecka po opuszczeniu programu (os.) 

� Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 
3 objętych wsparciem w programie (os.) 

� Liczba utworzonych miejsc opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 (szt.) 

� Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 

Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Rewitalizacja miast, wsi i obszarów
zdegradowanych,

� Budowa systemu wspierania rodziny,
� Rozwój bazy i promocja wychowania

żłobkowego,
� Wzrost zatrudnienia,
� Wzmocnienie relacji i więzi społecznych,
� Promocja aktywności społecznej,
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� Liczba osób w niekorzystnej sytuacji społecznej 
poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu 
lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, 
pracujących, łącznie z prowadzącymi działalność na 
własny rachunek po opuszczeniu programu (os.) 

� Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
objętych wsparciem w programie (os.) 

� Liczba osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 
objętych usługami społecznymi lub zdrowotnymi w 
programie (os.) 

samorozwoju i idei kształcenia przez całe
życie,

� Dostosowanie funkcjonowania usług
publicznych oraz przestrzeni publicznych do
potrzeb wszystkich pokoleń,



• Nowoczesny i zintegrowany system kształcenia dzieci  i młodzie ży dla BTOF
• Działanie 4.1 Infrastruktura kształcenia (wspierane w ramach PI 10.4)

• Działanie 4.2 Kształcenie systemowe (A i B) (wspierane w ramach PI 10.1, 10.3 BIS)

10.1        - 3%
10.4        - 5%
10.3 BIS - 2%

Edukacja 
wczesnoszkolna

-ułatwianie dostępu do edukacji przedszkolnej poprzez tworzenie nowych miejsc w przedszkolach  
- promowanie zdrowego stylu życia

-poszerzanie oferty edukacyjnej placówek

-podnoszenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego

Szkolnictwo 
ogólnokształcące

- doposażenie szkół i placówek oświatowych

- praca z uczniem wymagającym wsparcia

- budowa/modernizacja sportowych obiektów przyszkolnych

- programy stypendialne i stażowe
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Szkolnictwo 
zawodowe 

- wzmocnienie współpracy z pracodawcami, poprzez m.in. realizację staży i praktyk zawodowych

- doposażenie szkół, w tym centrów kształcenia praktycznego

- podnoszenie kompetencji nauczycieli, w tym poprzez staży i praktyk 

- doradztwo edukacyjno-zawodowe



Tworzenie i wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycznej 

Przykładowe projekty - inwestycyjne

Wyrównanie szans edukacyjnych (zajęcia specjalistyczne, 

Przykładowe projekty - inwestycyjne

10.1        - 3%
10.4        - 5%
10.3 BIS - 2%

• Nowoczesny i zintegrowany system kształcenia dzieci  i młodzie ży dla BTOF
• Działanie 4.1 Infrastruktura kształcenia (wspierane w ramach PI 10.4)

• Działanie 4.2 Kształcenie systemowe (A i B) (wspierane w ramach PI 10.1, 10.3 BIS)

Tworzenie i wzbogacanie bazy materialnej i dydaktycznej 
szkół i placówek oświatowych

Budowa, rozbudowa i modernizacja bazy kształcenia 
zawodowego i ustawicznego

Modernizacja infrastruktury edukacyjnej oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych 

Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych 

Wyrównanie szans edukacyjnych (zajęcia specjalistyczne, 
dydaktyczno-wyrównawcze)

Edukacja przedszkolna dla zrównoważonego rozwoju dziecka 

Kanał Bydgoski częścią europejskiego szlaku żeglugi śródlądowej 
w gminie Sicienko

Działania na rzecz zapewnienia dobrej jakości edukacji

Zajęcia wyrównawcze dla dzieci i młodzieży przedszkoli, szkół 
podstawowych i gimnazjalnych 

Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej 
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Likwidacja barier dla osób niepełnosprawnych 
w obiektach  publicznych

Budowa warsztatów szkolnych oraz wsparcie inwestycyjne 
w zakresie infrastruktury szkół zawodowych 

Modernizacja terenów zewnętrznych szkół zawodowych 
uwzględniająca specyfikę kształcenia 

Edukacja przedszkolna dla zrównoważonego rozwoju dziecka 

Centrum Kreatywności i Innowacji 

Szkolenia i staże nauczycieli gwarancją jakości kształcenia

Profesja przyszłości



• Propozycja wska źników produktu
i rezultatu

• Zgodno ść ze Strategi ą Rozwoju 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

10.1        - 3%
10.4        - 5%
10.3 BIS  - 2%

• Nowoczesny i zintegrowany system kształcenia dzieci  i młodzie ży dla BTOF
• Działanie 4.1 Infrastruktura kształcenia (wspierane w ramach PI 10.4)

• Działanie 4.2 Kształcenie systemowe (A i B) (wspierane w ramach PI 10.1, 10.3 BIS)

� Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych 
obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych 
systemu oświaty (szt.) ,

� Liczba dzieci objętych w ramach programu 
dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse 
edukacyjne w edukacji przedszkolnej (os.),

� Liczba miejsc wychowania przedszkolnego 
dofinansowanych w programie (szt.),

� Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe 
zostały doposażone w programie (szt.) 

� Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia 

Plan Modernizacji 2020+ (kierunki działa ń)

� Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania 
na wszystkich poziomach edukacji,

� Zapewnienie wysokiego standardu bazy 
edukacyjnej,

� Rozwój szkolnictwa zawodowego 
oraz kształcenia ustawicznego,

� Rozwój i promocja edukacji nieformalnej,
� Rozwój edukacji przedszkolnej,
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� Liczba nauczycieli prowadzących zajęcia 
z wykorzystaniem TIK dzięki EFS (os.),

� Liczba uczniów objętych wsparciem w programie 
(os.), 

� Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego 
doposażonych w sprzęt i materiały dydaktyczne 
niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego 
(szt.).

� Promocja wykształcenia,



Dziękujemy za uwagę
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Urząd Miasta Bydgoszczy

mail: zit@um.bydgoszcz.pl


