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

projektu

Całkowite 

dofinansowanie
Opis projektu

1
RPKP.07.01.00-04-0025/18

Gmina Golub-Dobrzyń 
golubsko-

dobrzyński
Golub-Dobrzyń

Remont świetlicy wiejskiej w 

Ostrowitem wraz z przebudową 

drogi dojazdowej do świetlicy wraz 

z wejściem do świetlicy i 

parkingiem

302 855,87 200 000,00

Przedmiotem projektu są prace polegające na:                                          remoncie 

świetlicy wiejskiej w Ostrowitem wraz z wejściem do świetlicy, zakup wyposażenia  

świetlicy, przebudowa drogi dojazdowej, budowa parkingu. Prace te mają na celu 

odnowę przestrzeni zdegradowanej zidentyfikowanej w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017–2023. Beneficjentem projektu jest 

Gmina Golub-Dobrzyń. Warto jednakże zaznaczyć, że ze względu na charakter 

inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć mieszkańców wsi 

Ostrowite, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji.

2 RPKP.07.01.00-04-0019/18 Gmina Kruszwica inowrocławski Kruszwica

Przebudowa świetlicy wiejskiej w 

Woli Wapowskiej na cele związane 

z aktywizacją społeczności lokalnej                          

545 451,50 339 942,12

Przedmiotowy projekt przewiduje przebudowę funkcjonującej świetlicy wiejskiej, 

poprzez wykonanie prac wewnętrznych, zewnętrznych i instalacyjnych. W ramach 

prac wewnętrznych: podniesienie funkcjonalności poprzez zmianę rozmieszczenia 

pomieszczeń (sala, komunikacja, klatka schodowa, pomieszczenia kuchenne, 

kotłownia, WC dla nn, wc dla kobiet i mężczyzn pomieszczenia gospodarcze), 

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa klatki schodowej, wymiana 

podłóg, odnowienie ścian. Prace zewnętrzne: naprawa pokrycia dachowego, 

ocieplenie ścian zewnętrznych, naprawa schodów zewnętrznych z . W ramach prac 

instalacyjnych: c.o, ins. kanalizacyjna, Kan. Sanitarna wew., wodociągowa, ciepłej 

wody użytkowej oraz kotłownia na paliwo stałe. W ramach zakresu rzeczowego 

projektu przewiduje się również wyposażenie, niezbędne do prowadzenia 

zaplanowanych działań. 

3 RPKP.07.01.00-04-0042/18

Lokalna Grupa Działania 

"Razem dla Powiatu 

Radziejewskiego"

radziejowski Radziejów
Rozwój przedsiębiorczości w 

Powiecie Radziejowskim
941 176,47 800 000,00

Projekt realizowany będzie jako projekt grantowy skierowany do mikro i małych 

przedsiębiorstw z obszaru wdrażania LSR Lokalnej Grupy Działania "Razem dla 

Powiatu Radziejowskiego" tj. gmin wiejskich Bytoń, Dobre, Osięciny, Radziejów, 

Topólka, gminy miejsko-wiejskiej Miasto i Gmina Piotrków Kujawski oraz gminy 

miejskiej Gmina Miasto Radziejów. Projekt będzie realizowany w okresie od 

02.01.2019 r. do 31.12.2021 r.

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)                                                                                                                                                             

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Toruń, 06.06.2019 r.                                                                                                   



4 RPKP.06.01.01-04-0001/18 
Grudziądzkie Inwestycje 

Medyczne Sp. z o.o.
Grudziądz Grudziądz

Przeciwdziałanie powstawaniu 

zakażeń wewnątrzszpitalnych 

poprzez zapewnienie możliwości 

izolacji pacjenta w rozbudowanym i 

zmodernizowanym Oddziale 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

oraz podwyższenie bezpieczeństwa 

sanitarno-epidemiologicznego 

pacjentów wskutek doposażenia i 

przebudowy centralnej 

sterylizatorni Regionalnego 

Szpitala Specjalistycznego im. dr. 

Wł. Biegańskiego w Grudziądzu

24 671 602,04 19 941 209,86

Przedmiotem projektu jest wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii 

oraz Centralnej Sterylizatorni wraz z pracami remontowymi w celu dostosowania 

pomieszczeń. W ramach realizowanego projektu powstanie nowoczesny Oddział 

Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Po przeprowadzeniu niezbędnych prac 

remontowych powierzchnia użytkowa przedmiotowego oddziału ma wzrosnąć do 

około 1140 m2. Ponadto planuje się niezbędne z punktu widzenia funkcjonowania 

oddziału prace dostosowawcze w zakresie wentylatorowni, znajdującej na III. piętrze 

budynku. W wyniku inwestycji liczba łóżek intensywnej opieki medycznej wzrośnie z 

14 do 20. Oddział wyposażony będzie w specjalistyczny sprzęt: jednostki zasilające 

dla intensywnej terapii, monitory funkcji życiowych, respiratory, pompy infuzyjne 

strzykawkowe i objętościowe, monitory rzutu minutowego serca, respiratory na 

wózkach, łóżka szpitalne wielofunkcyjne z napędem elektrycznym i materacem, 

defibrylatory dwufazowe, ssaki próżniowe, respirator transportowy, zestawy do 

intubacji i wentylacji z workiem AMBU, bronchoskopy intubacyjne. Ponadto planuje 

się zakup mebli oraz urządzeń sanitarnych.W ramach realizacji projektu powstanie 

Centralna Sterylizatornia o łącznej powierzchni ok. 720 m2.

5 RPKP.06.01.01-04-0001/19   

Wojewódzki Szpital 

Obserwacyjno – Zakaźny 

im. Tadeusza Browicza

Bydgoszcz Bydgoszcz

Adaptacja pomieszczeń parteru 

budynku C na oddział 

anestezjologii i intensywnej terapii, 

wraz z wyposażeniem 

Wojewódzkiego Szpitala 

Obserwacyjno – Zakaźnego w 

Bydgoszczy.

7 062 868,18 6 003 437,94

Przedmiotem inwestycji jest utworzenie Regionalnego Centrum Wspomagania 

Czynności Wątroby z Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii i odcinkiem 

wysoce zakaźnym w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym w Bydgoszczy. 

Planowane jest stworzenie Oddziału Intensywnej Terapii 5 stanowiskowego, 

obejmującego 4 stanowiska dorosłe oraz jedno stanowisko dla dzieci wymiennie ze 

stanowiskiem wysoce zakaźnym. Podyktowane jest to faktem konieczności 

rozdzielenia pacjentów dorosłych i dzieci. Ponadto nowo powstały oddział zostanie 

wyposażony w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczna.

6 RPKP.06.01.01-04-0090/17

Kujawsko-Pomorskie 

Centrum Pulmonologii w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz Bydgoszcz

Zakup wyposażenia medycznego 

na utworzenie nowych miejsc 

świadczeń opieki długoterminowej 

– nieinwazyjnej wentylacji 

mechanicznej w warunkach 

domowych dla pacjentów Kujawsko-

Pomorskiego Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy

1 094 000,00 929 900,00

Przedmiotowy projekt obejmuje zakup wyposażenia i aparatury medycznej dla 

świadczenia opieki długoterminowej w warunkach domowych dla pacjentów z 

przewlekłą niewydolnością oddechową (Domowe Leczenie Respiratorem). 

Planowane do zakupu jest 30 szt. respiratorów z wyposażeniem przeznaczonych do 

nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w ramach opieki długoterminowej w domu 

pacjenta. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy specjalizuje się 

w opiece długoterminowej - nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej (prowadzonej 

przez specjalną maskę przymocowaną paskami do twarzy pacjenta). Do opieki 

długoterminowej - wentylacji mechanicznej w domu kwalifikowany jest pacjent, który 

po leczeniu szpitalnym z powodu niewydolności oddechowej wymaga dalszej ciągłej 

lub okresowej wentylacji mechanicznej przy pomocy respiratora. Do niedawna 

respiratory mogły być używane tylko w szpitalu i to przede wszystkim w oddziale 

intensywnej terapii. Respiratory stały się mniejsze, lżejsze i bardziej niezawodne oraz 

proste w obsłudze. Wnioskodawca wnioskuje o dofinansowanie na tworzenie 

nowych miejsc opieki w ramach świadczenia opieki długookresowej (maksymalnie 

30).

7 RPKP.03.01.00-04-0003/18

Kujawsko-Pomorskie 

Centrum Pulmonologii w 

Bydgoszczy

Bydgoszcz Bydgoszcz

Budowa instalacji OZE w Kujawsko 

– Pomorskim Centrum 

Pulmonologii w Bydgoszczy

1 195 845,53 717 507,32

Przedmiotem projektu jest instalacja pomp ciepła P/W wraz z instalacjami 

towarzyszącymi współpracującaymi z kotłownią gazową w segmencie A i C oraz 

instalacja fotowoltaiczna na dachu budynku B, współpracująca z pompami ciepła 

P/W.                                                                               Zakres prac:                                                                                            

- Instalacja pomp ciepła P/W wraz z instalacjami towarzyszącymi współpracującymi z 

kotłownią gazową w segmencie A                                                    - Instalacja 

fotowoltaiczna na dachu budynku B, współpracująca z pompami ciepła P/W                                                                                                               

- Instalacja pomp ciepła P/W wraz z instalacjami towarzyszącymi współpracująca z 

węzłem cieplnym w segmencie C,                                                     - Instalacje pomp 

ciepła w budynku A i C,                                                     - Rurociągi, izolacje, 

uruchomienia,                                                                   - Ekrany akustyczne dla 

pomp ciepła P/W.



8 RPKP.03.01.00-04-0001/18 

ENEA OPERATOR 

SPÓŁKA Z 

OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bydgoszcz, 

bydgoski, 

inowrocławski, 

nakielski,   

żniński

Poznań

Zwiększenie potencjału sieci 

energetycznej ENEA Operator Sp. 

z o.o. w celu odbioru energii z 

odnawialnych źródeł na terenie 

województwa kujawsko-

pomorskiego

34 304 933,70 11 310 826,73

Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru 

energii z odnawialnych źródeł.Założenia projektu, zgodnie z przyjętą koncepcją, 

zostaną zrealizowane poprzez:• automatyzację sieci SN zasilanej z 3 stacji WN/SN 

wraz z przebudową 3 stacji elektroenergetycznych WN/SN, • przebudowę ok. 7,58 

km sieci SN, • zabudowę 2 kompaktowych stacji SN/nn wraz z transformatorami z 

podobciążeniową regulacją napięcia.Inwestycja swoim zakresem obejmować będzie 

gminy z województwa kujawsko-pomorskiego wskazane w pkt B.4 wniosku.

9 RPKP.03.04.00-04-0015/18 Brześć Kujawski włocławski Brześć Kujawski

Budowa ścieżki rowerowej przy ul. 

Kolejowej i drodze krajowej Nr 62 w 

Brześciu Kujawskim

714 425,27 607 261,47

Zakres projektu obejmuje budowę ścieżki rowerowej przy ulicy Kolejowej i drodze 

krajowej w obrębie ewidencyjnym: Miasto Brześć Kujawski II i Stary Brześć Parcele. 

Projekt ze względu na długość został podzielony na odcinki A i B. Odcinki zostały 

rozdzielone fragmentem ścieżki rowerowej zaprojektowanej przez GDDKiA w 

związku z przebudową skrzyżowania. Odcinek A o dł. 318,93 m i odcinek B o dł. 

907,43 m, dają ogółem dł. 1226,36 m. Planowana ścieżka rowerowa stanowi 

kontynuację działań z zakresu rozwoju ścieżek rowerowych i transportu 

niskoemisyjnego realizowanych na terenie Gminy Brześć Kujawski. W wyniku 

realizacji projektu oraz pozostałych zamierzeń inwestycyjnych zostanie docelowo 

utworzony rowerowy ciąg komunikacyjny od miejscowości Kąty do miejscowości 

Pikutkowo o łącznej długości ok. 5,03km..Zakończenie realizacji inwestycji - 

30.08.2019r.

10 RPKP.06.03.01-04-0010/18
P.W. E-MIR Majewski 

Mirosław
inowrocławski Gniewkowo

Adaptacja budynku na potrzeby 

funkcjonowania przedszkola w 

Gniewkowie.

92 484,82 63 912,27

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych (o 7 miejsc) w gminie 

Gniewkowo poprzez adaptację budynku do celów wychowania przedszkolnego 

poprzez zakup i montaż armatury sanitarnej, zakup i montaż oświetlenia 

wewnętrznego i zewnętrznego, a także zakup i montaż elementów placu zabaw. 

Prace adaptacyjne obejmują wyposażenie budynku. W wyniku projektu bezpośrednie 

wsparcie otrzyma jedna placówka, do której będzie uczęszczało 35 dzieci, przy czym 

w gminie Gniewkowo nastąpi zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych o 7. 

Inwestycja zostanie zrealizowana w okresie od 1 stycznia 2019 do 30 czerwca 2019 

roku.

11 RPKP.06.05.00-04-0012/18
Uzdrowisko Ciechocinek 

Spółka Akcyjna
aleksandrowski Ciechocinek

Modernizacja i rozbudowa 

infrastruktury zespołu tężni w 

Ciechocinku

21 639 140,67 14 986 371,64

Ciechocińskie Tężnie, jako unikatowy na skalę europejską zabytek techniki 

wymagają podjęcia działań zmierzających do przeprowadzenia niezbędnych prac 

remontowych mających na celu powstrzymanie procesów ich degradacji, oraz 

utrwalenia i pełnego wyeksponowanie historycznych i architektonicznych wartości 

zabytku. Potrzeba realizacji projektu wynika bezpośrednio z bieżącego stanu 

technicznego tężni, niewystarczającego stopnia zagospodarowania terenów wokół 

tężni, istnieniu barier architektonicznych. Wymienione czynniki bezpośrednio 

ograniczają i zagrażają podstawowej działalności Wnioskodawcy, możliwościom 

utrzymania i dalszego rozwoju przedsiębiorczości lokalnej. Odbiorcami działań 

Wnioskodawcy będą mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, turyści, 

kuracjusze, przedsiębiorstwa. Tym samym projekt przyczyni się do realizacji celu 

działania jakim jest wzrost zatrudnienia poprzez samozatrudnienie lub tworzenie 

nowych miejsc pracy dzięki wykorzystaniu endogenicznego potencjału regionu jakim 

jest uzdrowisko Ciechocinek.

12
RPKP.05.01.00-04-0019/18 

Powiat Aleksandrowski aleksandrowski
Aleksandrów 

Kujawski

Przebudowa drogi powiatowej Nr 

2605C Stara Wieś-Nieszawa o 

długości 5,239 km od km 2+072 do 

km 3+905 i od km 4+138 do km 

7+544 – ETAP I

6 118 452,51 5 200 684,63

Przedmiotem projektu jest przebudowa drogi powiatowej prowadzącej do terenów 

inwestycyjnych na terenie Powiatu Aleksandrowskiego. Głównym celem realizacji 

projektu jest zwiększenie dostępności i funkcjonalności ważnych gospodarczo 

terenów. W ramach realizacji projektu przedbudowana zostanie droga powiatowa o 

długości 3,583 km. Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie wskaźnik 

nośności drogi powiatowej - 100 kN/oś. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje 

realizację następujących działań: 1. Roboty budowlane2. Nadzór inwestorski3. 

Promocja projektu. Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco:1. 

Roboty budowlane: 02.2019 – 10.20192. Nadzór inwestorski: 02.2019 – 10.20193. 

Promocja projektu: 02.2019 – 10.2019.



13 RPKP.05.03.00-04-0003/18 
PKP Polskie Linie 

Kolejowe S.A.
toruński Warszawa

Rewitalizacja linii kolejowej nr 207 

na odcinku Toruń Wschodni – 

Chełmża

137 182 529,98 94 812 396,98

Podstawowym celem projektu jest zwiększenie dostępności kolejowej regionu 

poprzez powstanie spójnego i atrakcyjnego dla pasażerów ciągu komunikacyjnego 

łączącego miejscowości powiatu toruńskiego z miastem Toruń. Projekt przewiduje 

przebudowę i modernizację linii kolejowych na odcinku 17.69 km oraz   

modernizację, rewitalizację i dostosowane do potrzeb osób 

niepełnosprawnych 4 obiektów kolejowych. W ramach prac na odcinku Toruń 

Wschodni - Chełmża przewidziano: modernizację/rewitalizację linii kolejowej (lk.) nr 

207; wykorzystanie dla ruchu istniejącego toru lk. nr 246 od stacji Toruń Wschodni;  

dobudowę toru mijankowego w rejonie Łysomic umożliwiającego krzyżowanie 

pociągów osobowych; przebudowę stacji technicznej Ostaszewo Toruńskie;  

przesunięcie przystaneku osobowego Ostaszewo Toruńskie; połączenie linii 

kolejowych nr 207 i 209 umożliwiające wjazd na tory nr 5 i 7, dzięki czemu wszystkie 

perony zlokalizowane na stacji Chełmża będą dostępne dla linii 207; zwiększenie 

bezpieczeństwa poprzez likwidację 3 przejazdów kat. D i budowę drogi równoległej; 

budowę i przebudowę dworców kolejowych/peronów (Toruń Mokre, Łysomice, 

Ostaszewo Toruńskie, Grzywna).

235 865 766,54 155 913 450,96Razem:


