
LISTA PODSTAWOWA  

Projekt 1  

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku o funkcji garażowo-gospodarczej położonego w 
Bartniczce przy Urzędzie Gminy Bartniczka   

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 60 000PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  – 31 000 zł 
Środki własne – 29 000 zł(w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie audytu energetycznego,  
2. Mdernizacja energetyczna,  
3. Wymiana źródeł ciepła – grzejników.  

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Budynek służy do realizacji zadań wykonywanych przez Gminę w ramach w 
związku z tym należy do grupy budynków użyteczności publicznej.  
Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz 
zmniejszy emisję  CO2 do atmosfery  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka  
2. Spadek emisji CO2 ponad 30%  
 

Harmonogram działań 1. 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
2. 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  

 



Projekt 2  

Nazwa projektu 
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej usytuowanego w 
Bartniczce przy ul. Łąkowej (pełniącego funkcję w części: przedszkola, 
biblioteki, mieszkalną)   

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 130 000 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  – 84 553 zł 
Środki własne – 45 447 zł (w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie audytu energetycznego,  
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna,  
3. Wymiana źródeł ciepła . 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz 
zmniejszy emisję CO2 do atmosfery  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka  
1. Spadek emisji CO2 ponad 30%  
 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  

 

 



Projekt 3  

Nazwa projektu 
Promowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego poprzez utworzenie instytucji 
kultury i muzeum w istniejącym budynku oświatowym w Grażawach 
  

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 2 200 000 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  – 1 220 000 zł 
Środki własne –  980 000zł (w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej, 
2. Wykonanie robót budowlanych w celu dostosowania istniejącego 

obiektu oświatowego do funkcji muzeum i ośrodka kultury. 
3. Wyposarzenie obiektu.  

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Na podstawie rozmów Wójta Gminy Bartniczka i Radnych Gminy z 
mieszkańcami Gminy ustalono, że niezbędne jest utworzenie ośrodka kultury i 
muzeum w celu zwiększenia atrakcyjności i rozwoju społeczno-ekonomicznego 
Gminy.    
W ramach planowanej inwestycji zostanie utworzone muzeum z siedzibą w 
Grążawach. Jako, że nazwa Gminy pochodzi od bartnictwa w muzeum będą 
wystawiane eksponaty związane z Bartnictwem.   
Będzie to również ośrodek o charakterze edukacyjnym dla dzieci, młodzieży i 
dorosłych. Odwiedzający obiekt poznają m.in. problem wymierania pszczó, 
gatunki miodu, informacje na temat leczenia miodem, budowę ula, historię 
bartnictwa.  
Utworzenie muzeum łączy się z utworzeniem miejsc pracy, m.in. opiekun, 
sprzątaczka.  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 sztuka  
 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  



 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Projekt 4  

Nazwa projektu Termomodernizacja i remont czterech obiektów kultury w miejscowościach 
Łaszewo, Jastrzebie, Nowe Świerczyny i Samin    

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 160 000 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  – 100 000 zł 
Środki własne – 60 000 zł(w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie audytu energetycznego,  
2. Kompleksowa modernizacja energetyczna. 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz 
zmniejszy emisję CO2 do atmosfery  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 4 sztuki 

 Spadek emisji CO2 ponad 30%  
 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  



 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Projekt 5  

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – usytuowanego w 
Bartniczce na terenie  oczyszczalni ścieków  

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 33 950 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  – 22 082 zł 
Środki własne –11 868 zł(w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

a) Opracowanie audytu energetycznego 
b) Kompleksowa modernizacja energetyczna 
c) Wymiana źródeł ciepła  

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz 
zmniejszy emisję CO2 do atmosfery  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka  

 Spadek emisji CO2 ponad 30%  
 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  



 E-mail  

 

Projekt 6  

Nazwa projektu 
Modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy Bartniczka  poprzez 
docieplenie dachu, wyminę oświetlenia na energooszczędne oraz montaż paneli 
fotowoltaicznych    

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 100 000 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  –  65 000 zł 
Środki własne –  35 000 zł(w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy 
publicznej 

Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie audytu energetycznego,  
2. Docieplenia dachu  
3. Wymiana oświetlenia  

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Termomodernizacja pozwoli na obniżenie kosztów eksploatacji budynku oraz 
zmniejszy emisję CO2 do atmosfery  

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

1. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka  
 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  



 E-mail  

 

Projekt 7 

Nazwa projektu Budowa ścieżki rowerowej Drużyny – Grzybno    

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

900.000 
900.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu.  

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO (EFRR) - 810.000 (90%) 
Własne – 90.000 (10%) 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

- Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa szerokości około 3 m od 
miejscowości Drużyny do miejscowości Grzybno, wzdłuż drogi wojewódzkiej 
543. Na terenie gminy Bobrowo długość ścieżki to około 1,5 km.  
W obszarze planowanej ścieżki rowerowej, w miejscowości Drużyny znajduje 
się szkoła podstawowa, do której dzieci dojeżdżają często transportem 
indywidualnym (dowożone są przez rodziców samochodami osobowymi). Jest 
ro również droga do jeziora Wysokie Brodno. W odwrotnym kierunku 
natomiast kierują się osoby chcące dojechać do sklepu, biblioteki publicznej 
lub kościoła zlokalizowanych w miejscowości Grzybno (w miejscowości 
Drużyny nie ma takich obiektów).    
Wybudowanie ścieżki rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej spowoduje 
zmniejszenie transportu samochodowego, a tym samym przyczyni się do 
ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska. 

Wskaźniki - długość wybudowanych ścieżek rowerowych -1,5km 

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Budowa ścieżki rowerowej 
Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2017 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 



Projekt 8 

Nazwa projektu Budowa ścieżki rowerowej Małki – Wymokłe   

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

660.000 
660.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, 
w szczególności obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 
multimedialnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO (EFRR)– 594.000 (90%) 
Własne – 66.000 (10%) 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa szerokości około 3 m w 
miejscowości Małki, wzdłuż drogi krajowej nr 15. Długość ścieżki to około 
1,100 km 
W obszarze planowanej ścieżki rowerowej znajduje się szkoła podstawowa, 
biblioteka publiczna, kaplica a także przystanek autobusowy. Do tych miejsc 
okoliczni mieszkańcy dojeżdżają samochodami osobowymi. Mieszkańcy w 
tym miejscu przesiadają się do transportu publicznego, aby dojechać do pracy 
lub większych miast jak Brodnica, Toruń czy Bydgoszcz. Ścieżka rowerowa 
byłaby alternatywą wyboru środka lokomocji dla dotarcia do w/w lokalizacji.  
Budowa ścieżki przyczyniłaby się do ochrony środowiska i zmniejszenia 
emisji szkodliwych substancji do środowiska.  

Wskaźniki - długość wybudowanych ścieżek rowerowych -1,1km 

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Budowa ścieżki rowerowej  
Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

 

 



Projekt 9 

Nazwa projektu Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Drużynach    

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

272.800 

272.800 

0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

RPO (EFRR) – 245.520 
Własne -27.280 
 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 
Zostanie wykonane ocieplenie ścian oraz dachu,  
Budynek ze względu na czas jego wykonania wykazuje bardzo duży ubytek 
ciepła. Zarówno ściany jak i dach wymagają docieplenia. 
Docieplenie budynku przyczyni się do zmniejszenia ubytku ciepła oraz emisji 
szkodliwych substancji do środowiska. 
Jeśli będzie to konieczne zostaną także zamontowane panele fotowoltaiczne, 
dzięki czemu poprawi się efektywność energetyczna budynku.  
 
- zadanie realizowane w ramach termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej 

Wskaźniki 

 

- liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1  
 

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Termomodernizacja budynku  
Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 



Projekt 10 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku Gimnazjum w Bobrowie    

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne  

500.000 
500.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO – 450.000 
Własne – 50.000 
 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Zostanie wykonane docieplenie ścian oraz dachu, z możliwością 
zamontowania paneli fotowoltaicznych do odzyskiwania energii ze źródeł 
odnawialnych. 
Zostanie wykonane docieplenie ścian oraz dachu.  
Budynek ze względu na czas jego wykonania wykazuje bardzo duży ubytek 
ciepła. Zarówno ściany jak i dach wymagają docieplenia. 
Docieplenie budynku przyczyni się do zmniejszenia ubytku ciepła oraz emisji 
szkodliwych substancji do środowiska. 
W przypadku zamontowania paneli fotowoltaicznych poprawi się 
efektywność energetyczna budynku.  
- zadanie realizowane w ramach termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Wskaźniki - liczba zmodernizowanych energetycznie budynków - 1 

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Termomodernizacja budynku  
Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

Projekt 11 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kruszyny     

Beneficjent Gmina Bobrowo  



Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

200.000 
200.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO (EFRR)– 180.000 
Własne – 20.000 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Zostanie wykonane ocieplenie ścian oraz dachu,  
Budynek ze względu na czas jego wykonania wykazuje bardzo duży ubytek 
ciepła. Zarówno ściany jak i dach wymagają docieplenia. 
Świetlica wiejska jest użytkowana nie tylko na spotkania mieszkańców, ale 
także przez dzieci. Odbywają się tu zajęcia świetlicowe i taneczne. W okresie 
jesienno - zimowym świetlica ogrzewana jest niemal codziennie. Docieplenie 
budynku przyczyni się do zmniejszenia ubytku ciepła oraz emisji szkodliwych 
substancji do środowiska.    
 
- zadanie realizowane w ramach termomodernizacji budynków użyteczności 
publicznej  

Wskaźniki - liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1   

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Roboty budowlane 
Promocja projektu  

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2018 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

Projekt 12  

Nazwa projektu 
Termomodernizacja budynku mieszkalno - użytkowego, wielorodzinnego 

przy ul. Duży Rynek 9 wraz z oficynami. 

Beneficjent Brodnickie TBS Sp. z o.o. 

Koszt całkowity projektu w zł 200.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach PI 4c  



RPO Wspieranie  efektywności  energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł  energii w budynkach publicznych  i  w 

sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

30000,00 zł 

170000,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

1. Przygotowanie dokumentacji zadania. 

2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej (43 szt.). 

3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku (3 szt.) 

4. Remont elewacji tylnej budynku głównego, frontowej, bocznych i tylnej 

elewacji oficyn z dociepleniem oraz malowaniem opcjonalnie tynkowanie 

tynkiem renowacyjnym (487,6 m2). 

5. Budowa i rozbudowa wewnętrznej instalacji C.O. W 2014 roku wykonano 

przyłącze ciepłownicze budynku. 

 

BUDYNEK W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Poprawienie estetyki starej zabudowy centrum miasta. Poprawienie  

warunków życia mieszkańców budynku oraz mieszkańców i użytkowników 

budynków okolicznych. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – pow. 40%  

Liczba zmodernizowanych  energetycznie  budynków – 1  

 

Harmonogram działań 
1. Prace przygotowawcze: rok 2016 

2. Wykonanie: lata 2017 - 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

 

Paweł Derlicki 

inspektor 

56 4982056 

techniczny@brodnickietbs.pl 

 

Projekt 13 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 

Kolejowej 4. 

Beneficjent Brodnickie TBS Sp. z o.o. 



Koszt całkowity projektu w zł 63.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c  

Wspieranie  efektywności  energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł  energii w budynkach publicznych  i  w 

sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

9450,00 zł 

53550,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

1. Przygotowanie dokumentacji zadania. 

2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej (20 szt.). 

3. Remont drzwi wejściowych do budynku (1 szt.) 

4. Wymiana instalacji C.O. w budynku. 

5. Modernizacja kotłowni: montaż akumulatora ciepła z osprzętem. 

6. Docieplenie stropu wełną mineralną z wymianą podłogi strychu. 

BUDYNEK W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Poprawienie estetyki starej zabudowy miasta. Poprawienie  warunków życia 

mieszkańców budynku oraz mieszkańców i użytkowników budynków 

okolicznych. 

Zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła w budynku. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – pow. 30%  

Liczba zmodernizowanych  energetycznie  budynków - 1 

 

Harmonogram działań 1. Prace przygotowawcze: rok 2016 

2. Wykonanie: lata 2017 - 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 



Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Paweł Derlicki 

inspektor 

56 4982056 

techniczny@brodnickietbs.pl 

 

Projekt 14 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. 

Hallera 13 I oficyna. 

Beneficjent Brodnickie TBS Sp. z o.o. 

Koszt całkowity projektu w zł 80.400,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 4c  

Wspieranie  efektywności  energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 

wykorzystania odnawialnych źródeł  energii w budynkach publicznych  i  w 

sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

12 060,00 zł 

68 340,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

1. Przygotowanie dokumentacji zadania. 

2. Wymiana zewnętrznej stolarki okiennej (10 szt.). 

3. Wymiana drzwi wejściowych do budynku (1 szt.) 

4. Remont elewacji frontowej, bocznych i tylnej oficyny z dociepleniem oraz 

malowaniem (287,6 m2). 

5. Kompleksowy remont dachu z dociepleniem styropapą. 

BUDYNEK W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Poprawienie estetyki starej zabudowy centrum miasta. Poprawienie  

warunków życia mieszkańców budynku oraz mieszkańców i użytkowników 

budynków okolicznych. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – pow. 40%  

Liczba zmodernizowanych  energetycznie  budynków – 1  



rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 

Harmonogram działań 1. Prace przygotowawcze: rok 2016 

2. Wykonanie: lata 2017 - 2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Paweł Derlicki 

inspektor 

56 4982056 

techniczny@brodnickietbs.pl 

 

Projekt 15 

Nazwa projektu poz. 24 

 

Inteligentny system zarządzania parkingami na terenie centrum 

miasta Brodnicy w ramach programu Smart City (inteligentne miasto) 

dla inteligentnego systemu transportowego (ITS) 

Beneficjent 

 

1. Urząd Miejski w Brodnicy  

2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.  

Koszt całkowity projektu w zł 
 

1.160.000,00 zł 
 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4 e 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich dla wszystkich 

rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym 

wspieranie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej i działań 

adaptacyjnych mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

PGK i  Urząd Miejski : 174.000,00 zł 
RPO: 986.000,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 

Modernizacja urządzeń jest podyktowana stanem technicznym 



 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

automatów oraz przestarzałą technologia - produkcja z początku lat ‘90.  

Wymiana automatów znacząco ograniczy koszty obsługi Strefy 

Płatnego Parkowania na terenie miasta Brodnica.  

Cena pojedynczego automatu w aktualnej konfiguracji objętego 

czteroletnim okresem gwarancyjnym wynosi 21.700 zł. Cena automatu 

wzbogaconego o funkcjonalność „elektronicznej portmonetki” wynosi na 

dziś około 25.000 zł. 

W perspektywie kilku najbliższych lat planowane jest poszerzenie 

SPP o trzy dodatkowe ulice: ul. Aleja Leśna (zatoka parkingowa), ul. 

Królowej Jadwigi (zatoka przy stadionie OSiR), ul. Nad Drwęcą (w kierunku 

ul. Ogrodowej). 

Harmonogram wymiany automatów do sprzedaży biletów 

parkingowych: 

1. rok 2013 – 3 szt. – wartość: 58.438 zł  

2. rok 2014 – 3 szt. – wartość: 65.067 zł  

3. rok 2015 – 4 szt. – wartość: 86.715 zł  

4. lata 2016 - 2018 – 20 szt. – wartość: 550.000,00 zł  

Budowa i uruchomienie systemu efektywnego zarządzania 

parkingami oraz informacji parkingowej w latach 2016 – 2018 wartość: 

300.000,00 zł 

Inwestycje infrastruktury parkingowej w latach 2016 – 2018 wartość: 

100.000,00 zł 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 
Korzyści z realizacji projektu: 

1. Zakup i wymiana parkomatów na nowe przełoży się na obniżenie 

kosztów eksploatacji; 

2. Optymalne wykorzystanie infrastruktury drogowej i parkingowej w 

centrum miasta 

 

 

3. Usprawnienie parkowania kierowcom  

i turystom w oparciu o funkcjonowanie inteligentnego systemu 

parkingowego; 

4. poprawa mobilności podróżowania po mieście; 

5. Usprawnienie systemu nadzoru   

i monitoringu transportu w centrum miasta (poprawa 

bezpieczeństwa). 



6. Liczba zakupionych parkomatów – 20 szt 

7. liczba zakupionych elektronicznych  tablic informacyjnych – 2 szt. 

 

 

Harmonogram działań 

 

1. Faza wstępna (odtworzeniowa) zakup 10szt. automatów 

parkingowych w latach 2013-2015 

2. Przetargi na zakup i dostawę parkomatów, systemów efektywnego 

zarządzania miejscami postojowymi oraz informacji parkingowej. 

3. Inwestycje infrastruktury parkingowej. 

4. Wdrożenie systemu na przełomie 2018/2019r. 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
Rok 2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
Grudzień 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Krzysztof Pomianowski 
Kierownik SPP 

Tel. 56 697 48 42 
e-miał: parking@pgk.com.pl 

 

Projekt 16 

Nazwa projektu Zakup taboru dla komunikacji miejskiej na lata 2015 – 2018 z 

inteligentnym systemem zarządzania transportem. 

Wymiana wiat przystankowych z inteligentną informacją dla pasażerów 

Modernizacja infrastruktury techniczmnej zaplecza serwisowego 

(warsztatu) 

Beneficjent Przedsiębiorstwo Gospodarki 

 Komunalnej Sp. z o.o. 87-300 Brodnica 

ul. Gajdy 13 

Koszt całkowity projektu 8 500 000,00 zł. 

Priorytet inwestycyjny w ramach 
RPO 

4 e  RPO 

Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 

szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 

oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

 

1 275 000,00 zł. 



beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 

WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

7 225 000,00 zł. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

- Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

- Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

- Powiązania z innymi projektami 

Faza I – odtworzenie taboru z amortyzacji 

Faza II – odnowa taboru zgodnie z programem mobilności dla miasta 

Brodnicy, poprawa infrastruktury komunikacji miejskiej w mieście. 

 

Przedmiotem projektu jest zakup 8 nowych o pojemności około 80 osób, 

przyjaznych dla środowiska autobusów komunikacji miejskiej do realizacji 

zadań przewozowych w obrębie istniejących linii autobusowych na terenie 

miasta i Gminy Brodnica. Wszystkie autobusy będą pojazdami 

niskopodłogowymi, przystosowanymi do bezpiecznego i komfortowego 

korzystania przez osoby niepełnosprawne. 

 Nowe autobusy będą wyposażone w silniki spełniające normę czystości 

spalin EEV współpracujące z automatycznymi skrzyniami biegów. 

Dodatkowo komora silnikowa każdego autobusu będzie wyposażona w 

system gaśniczy. 

Przestrzeń pasażerska będzie wyposażona w monitoring wizyjny. Dodatkowo 

jedna kamera będzie obserwować drogę przed autobusem, a kolejna 

wspomagać kierowcę podczas cofania. 

 Autobusy zostaną również wyposażone w system informacji 

pasażerskiej, który będzie wspomagany przez dynamiczną zapowiedź 

wizualną i głosową przystanków. W celu lepszego wykorzystania nowego 

taboru każdy autobus będzie wyposażony w system zliczania pasażerów w 

przypadku zastosowania Karty Miejskiej. 

Wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla mieszkańców Brodnicy 

spowoduje większe zainteresowanie publicznym transportem zbiorowym. 

Planuje się, że w wyniku wprowadzenia takich zmian wzrośnie liczba osób 

korzystających z komunikacji miejskiej z 610 tys. osób do 800 tys. osób i 

więcej. W wyniku wprowadzonych zmian ilość autobusów może wzrosnąć o 

10 – 20 %. Oznacza to, że do zaspokojenia potrzeb transportowych potrzeba 

będzie zakupić nie 8 a 9 autobusów. Odpowiednio zmodyfikowany rozkład o 

zwiększoną liczbę kursów dowożących mieszkańców do pracy i zapewniający 

im powrót do domu. Ponieważ mieszkańcy przesiądą się z samochodów 

osobowych do autobusów komunikacji miejskiej, korzystnie to wpłynie na 

rewitalizowaną Starówkę, gdyż mniej przejeżdżających pojazdów to mniej 

spalin i czystsze powietrze w centrum miasta. 

Zakup nowych autobusów oraz nowych wiat przystankowych finansowany 



byłaby z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Kujawsko-

Pomorskiego lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 

Całkowita wartość projektu: około 8,0 – 8,5 mln zł. 

Zadaniem naszym jest 

 zwiększenie komfortu podróżowania; 

 zwiększenie poziom bezpieczeństwa pasażerów komunikacji 

miejskiej; 

 dostosowanie miejskiego taboru autobusowego do potrzeb osób 

niepełnosprawnych i starszych; 

 znaczące obniżenie ilość emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń 

przez wyeliminowanie silników nie spełniające normy emisji spalin 

EEV; 

 zastąpienie starego taboru nowym co obniży koszty napraw i 

remontów; 

 poprawa estetyki wizualnej przestrzeni miejskiej; 

 

Opis i uzasadnienie projektu 

Projekt realizowany będzie na obszarze miasta i Gminy Brodnica. Miasto jest 

organizatorem lokalnej komunikacji zbiorowej. Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej jest operatorem z 30 letnim stażem i świadczy usługi w zakresie 

przewozów regionalnych na 5 liniach komunikacyjnych: 

Dodatkowo Przedsiębiorstwo wykonuje przewozy specjalne obsługujące 

dowóz dzieci na basen i halę sportową. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; 

liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Planowany wzrost liczby przewiezionych osób z 610 tys. do 800 tys. 

Spadek emisji  CO2 o 50 % w roku 

10 kierowców, 2 mechaników, 1 elektryk 

Harmonogram działań Autobus niskopodłogowy w latach  2015 – 16 po jednej sztuce 

Zakup w latach 2017 – 18 po 3 autobusy 

Modernizacja infrastruktury technicznej zaplecza serwisowego (warsztatu) w 

roku 2016 



Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

II kwartał 2015 roku 

Przewidywany termin 

zakończenia realizacji projektu 

Grudzień 2018 roku 

Osoby mogące udzielić informacji 

na temat projektu: 

- Imię i nazwisko 

- Stanowisko służbowe 

- Telefon / fax 

- E-mail 

W zakresie dostaw i modernizacji taboru 

Zbigniew Luliński 56 498-30-73 Prokurent 

 

Projekt 17 

Nazwa projektu 
Konserwację ołtarza głównego i ołtarza Św.Mikołaja w kościele 

farnym w Brodnicy 

Beneficjent 
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w 

Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 530 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

6 c 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

RPO 

 79500,00 

450500,00 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

         Kościół farny p.w. Św. Katarzyny  wzniesiony został w latach 1285 – 

1370. Gotyckie prezbiterium fundowane w 1285 r. przez proboszcza 

Mikołaja z Sandomierza ukończone około 1320 r., korpus i pozostałe części 

w latach 1340 – 1370. Jest to budynek ceglany, trójnawowy, halowy, z prosto 

zamkniętym prezbiterium oraz z wieżą na planie kwadratu. 

         Wyposażenie kościoła jest bardzo cenne. W świątyni oprócz głównego 

znajduje się dziesięć ołtarzy oraz dwa w kaplicach. Miały je pod opieką: 

Bractwo Różańcowe (powstałe w 1509 roku), Bractwo św. Anny (działające 

od 1622r.) oraz osiem cechów - sukienniczy, garncarski, krawiecki, rzeźnicki, 

piekarski, szewski, stolarski i ślusarski. W  górnej części ołtarza przedstawia  

Św. Katarzynę Aleksandryjską patronkę kościoła. Dolny obraz przedstawia 

koronację NMP. 

      Stan zachowania ołtarzy jest zły. Wieloletnie użytkowanie spowodowało 

wiele zniszczeń, wymagają one przeprowadzenia kompleksowej konserwacji 

w celu przywrócenia pierwotnego, możliwego do osiągnięcia autorskiego 

charakteru dzieła .Celem tych zabiegów jest również powstrzymanie 



procesów niszczących oraz przywrócenie ołtarzom stabilności mechanicznej 

.Obiekty zostały wielokrotnie poddawane naprawom - które 

najprawdopodobniej ograniczały się głównie do przemalowania i 

przezłacania poszczególnych elementów – nawarstwiono w ten sposób 

liczne wtórne powłoki, pod którymi obecnie występuje zniszczona warstwa 

zaprawy (najprawdopodobniej oryginalnej ).Większość połączeń stolarskich 

z czasem uległa rozluźnieniu, a na stykach poszczególnych części występują 

szczeliny, bądź też wykruszenia warstwy zaprawy wraz z oryginalną 

polichromią. Z szeregu innych zniszczeń o charakterze mechanicznym 

wymienić należy wszelkiego rodzaju pęknięcia, złamania, nadłamania, 

zgniecenia, oraz ubytki i rozwarstwienia polichromii wraz z zaprawą, a 

niekiedy również z drewnem. Zaobserwować można również liczne, świeże 

ślady zniszczeń powodowanych przez  zaatakowane struktury drewna przez 

owady – na powierzchni drewna widoczne są pozostawione  przez nie 

otwory. Cztery rzeźby w dolnej kondygnacji ołtarza głównego oraz obraz 

Św. Katarzyny Aleksandryjskiej są po konserwacji . W ołtarzu Św. Mikołaja 

znajdują się dwa obrazy. Upływający czas i osiadający kurz powodują 

konieczność wykonania niewielkich zabiegów konserwatorskich również na 

nich. Ołtarze posiadają bardzo bogaty  złocony i srebrzony detal snycerski.  

   Parafia zamierza dodatkowo wzbogacić atrakcyjność kościoła poprzez 

utworzenie na I-szym piętrze kaplicy Św. Krzyża niewielkiego lapidarium, w 

którym wyeksponowane zostaną oryginalne gotyckie kamienne zworniki (ze 

scenami figuralnymi) ze sklepienia kościoła oraz inne ciekawe detale 

architektoniczne .Obecne oświetlenie terenu kościoła zostanie wymienione 

na oświetlenie typu LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 

     Miasto Brodnica stanowi centrum regionu turystycznego – pojezierza 

brodnickiego, dużym magnesem przyciągającym turystów do miasta jest 

również bogactwo architektury gotyckiej, której kościół jest najważniejszym 

przykładem. Rozwój turystki ma duże znaczenie dla gospodarki całego 

miasta i regionu. Brodnica leży na wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO 

Szlaku Św. Jakub, Szlaku Gotyku Ceglanego i Szlaku Towarzystwa 

Jaszczurczego. 

   Ołtarz główny jest najważniejszym elementem przyciągającym wzrok po 

otwarciu głównych drzwi  kościoła. Stanowi on centralny punkt wszystkich 

uroczystości i świąt. 

PROJEKT BĘDZIE OBEJMOWAŁ: 

- konserwację ołtarza głównego 

- konserwację ołtarza p.w. Św. Mikołaja 

CELE ZADANIA: 

- Przywrócenie pełnej wartości historycznej i artystycznej ołtarza głównego, 

oraz ołtarza p.w.   św. Mikołaja 

- Zahamowanie procesów destrukcji zachodzących w drewnie i powłokach 

malarskich 

- Wzbogacenie atrakcyjności kościoła poprzez pokazanie i ocalenie 

wybitnych dzieł  



  dziedzictwa kulturalnego 

- Poprawa wizerunku kościoła jako ważnego elementu dziedzictwa 

historycznego Brodnicy. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki 

ołtarz główny -  220 m2 

ołtarza p.w. Św. Mikołaj a- 110m2 

 

 

Harmonogram działań 2016 r. – 2017 r. Ołtarz główny 
2018 r. –ołtarz Św. Mikołaja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 r 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
Ks. Krzysztof Lewandowski – Proboszcz parafii 
Irena Bulderberg – konserwator  
tel.603 938 533, relief-bulderberg@wp.pl 
 

 

Projekt 18 

Nazwa projektu Rewitalizacja zespołów parkowych w Brodnicy 

Beneficjent 
Gmina Miasta Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 1 600 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

9 b   
Wspieranie rewitalizacji  fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 
 
Środki własne    240 000,00 
EFRR              1060 000,00 
EFS                   300 000,00 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

Celem projektu jest aktywizacja społeczna osób wykluczonych  poprzez 

przeszkolenie ich do wykonywania prac budowlanych oraz ogrodniczych. W 

ramach projektu zostanie przeszkolonych 10 osób. Szkolenia odbywać się 

będą 3 razy w tygodniu przez okres 3 miesięcy. W trakcie trwania szkolenia, 

uczestnicy będą otrzymywali wynagrodzenie. Po zdaniu egzaminu 



projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

praktycznego osoby te  zostaną zatrudnione do realizacji inwestycji 

Rewitalizacja zespołów parkowych w Brodnicy.  Obecnie park 

zlokalizowany jest w Brodnicy, w zakolu rzeki Drwęcy, naprzeciwko 

Brodnickiej Starówki. Północną i wschodnią granicę stanowi rzeka Drwęca, 

południową ulica Kościelna, natomiast zachodnią ulica Sienkiewicza. 

Powierzchnia parku wynosi 3,3625 ha. 

Park założony został w 1940 roku. Dokonano wtedy nowych 

nasadzeń na terenie, na którym występował nieliczny drzewostan typowy 

dla siedlisk łęgowych oraz pojedyncze egzemplarze innych drzew, głównie 

dębów. W związku z powyższym najstarszy drzewostan parkowy liczy ok. 

75 lat. Pojedynczo występują starsze drzewa o charakterze drzew 

pomnikowych. 

Obecnie park wymaga modernizacji: 

1) Należy zaprojektować alejki parkowe wyniesione nad poziom terenu, o 

nawierzchni żwirkowo – glinkowej; 

2) Uzupełnić żywopłoty; 

3) Wprowadzić nowe nasadzenia różnymi gatunkami drzew i krzewów, 

zróżnicowanymi kolorystycznie w celu wzbogacenia istniejącej 

dendroflory; 

4) Zaprojektować nowe typy latarni, ławek i ewentualnie innych 

elementów wyposażenia parkowego; 

5) W częściach przyległych do tras komunikacyjnych należy wprowadzić 

dodatkowe nasadzenia z krzewów oraz drzew w celu stworzenia 

większej izolacji dla wnętrza parku. 

6) Miejsce do przeprowadzenia akcji typu śniadanie na trawie, miejsce do 

zabaw i wypoczynku np. stoliki do tenisa, szachów. 

W ramach projektu planowana jest również realizacja ścieżki 

edukacyjnej przyrodniczo-humanistycznej „ Nad Drwęcą”, która 

obejmować zagadnienia przyrodniczo związane z obszarami chronionymi 

występującymi w naszym mieście oraz wydarzenia historyczne. Park będzie 

miejscem integracji dla rodzin wykluczonych społecznie. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 
Powierzchnia  zrewitalizowanego  obszaru -  3,3625 ha 
. 
Liczba osób wykluczonych społecznie  zaangażowanych  do projektu – 10 
osób 

Harmonogram działań 

-opracowanie dokumentacji wraz z uzgodnieniami i niezbędnymi decyzjami 

decyzjami– marzec 2015 r. -  grudzień 2016r.   

Szkolenia osób wykluczonych – 10.2016 -12.2016 

-realizacja inwestycji – styczeń  2017 r. - grudzień 2017r. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2015 r 



Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2017r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Joanna Kilian  
kierownik Biura Ochrony Środowiska 
56 49 30 620 
jkilian@brodnica.pl 
 
 
 

 

Projekt 19 

Nazwa projektu Pracownia inspiracji 

Beneficjent Chorągiew Kujawsko – Pomorskiego ZHP 

Koszt całkowity projektu w zł 12 000 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

9b 
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 
Środki własne/ inne     3.250.000,00 
RPO                               250.000,00 
EFS                             8.500.000,00 
 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Utworzenie Pracowni Inspiracji w Brodnicy. W ramach projektu planowany 

jest remont kamienicy ul. Nad Drwęcą 30. W projekcie zagospodarowania 

terenu projektowana jest rozbudowa budynku usługowo -biurowy w kierunku 

południowym. Roboty wewnętrzne obejmują przebudowę pomieszczeń na 

poziomie parteru i pierwszego piętra oraz remont. Przewidziano wymianę 

instalacji wewnętrznych (elektrycznej, centralnego ogrzewania, wodno – 

kanalizacyjnej). Wykonanie izolacji zewnętrznej, wentylacji mechanicznej, 

instalacja pomp ciepła, kolektorów słonecznych. Planowana jest zmiana 

układu komunikacji zewnętrznej oraz zachowuje się istniejący wjazd na teren 

posesji z planowanym dodatkowym wjazdem. Istniejący budynek jest 

obiektem wolno stojącym, podpiwniczonym, dwukondygnacyjny. Dostęp do 

pomieszczeń w budynku zapewniony jest istniejącymi drzwiami 

zlokalizowanymi od strony frontowej. W zakresie utwardzenia terenu przy 

budynku planuje się wykonanie 5 miejsc postojowych, drogi dojazdowej do 

budynku gospodarczego oraz chodników. Układ pomieszczeń w budynku 

biurowo-usługowym planowana jest: 



1) Piwnica 

- izba pamięci  

- pomieszczenia archiwalne  

- kotłownia  

2) Parter 

- biura 

- węzeł sanitarny  

- pomieszczenia gospodarcze 

- pomieszczenia usługowe (planowane jest utworzenie oddziału 

przedszkolnego) 

3) Piętro 

- sale konferencyjne  

W pracowni Inspiracji planowane jest utworzenie:  

1. Inkubatora NGO, w którym miejscowe organizacje pozarządowe otrzymają 

wsparcie do dalszego działania poprzez udostępnienie biura, sali 

konferencyjnej oraz obsługę księgową.  

2. Pracownia kreatywności, w której odbywać się będą zajęcia plastyczne, 

rękodzielnicze, warsztaty fotograficzne, warsztaty kreatywnego myślenia. 

3. Utworzenie świetlicy środowiskowej, w której odbywać się będą zajęcia dla 

dzieci z rodzin ubogich: przygotowywać będziemy kreatywne zabawy z 

dziećmi, zajęcia komputerowe. 

4. Przedszkole prowadzone metodą zuchową oferująca najmłodszym 

wyjątkowe metody wychowawcze z powodzeniem stosowane od dziesięcioleci 

w organizacjach harcerskich, a także zajęcia koncentrujące się na rozwoju 

psychofizycznym i społecznym dzieci (joga,  plastyka, podstawy pierwszej 

pomocy, nauka samodzielności, integracja z rodzicami  

poprzez angażowanie ich we wspólne zajęcia, wycieczki, biwaki itp.). 

5. Harcówka dla harcerzy. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

liczba osób objętych wsparciem – 500 os. 

Spadek emisji CO2/rok 



instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Utworzenie przedszkola – 1 szt. 

Liczba osób objętych edukacją przedszkolną – 20 os. 

Harmonogram działań 

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco: 

1. Prace przygotowawcze: 03.2015 – 01.2016, 

2.   Prace budowlane: 02.2016 – 04.2017, 

 Nadzór inwestorski: 02.2016 – 04.2017, 

Utworzenie pracowni Inspiracji: 05.2017 – 12.2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

03.2015 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

12.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Maciej Betlejewski 

Komendant Hufca ZHP Brodnica 

Tel. 602 33 54 74 

brodnica@zhp.pl  

 

Projekt 20 

Nazwa projektu Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolach poprzez ich rozbudowę 

oraz adaptację istniejących pomieszczeń wraz z budową placów zabaw 

Beneficjent  Gmina Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł  2 000 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

 10 a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

oraz  

10i  Ograniczanie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej 

oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji 

elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i 

ponadgimnazjalnego, z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i poza 

formalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne pojecie kształcenia 

i szkolenia. 

mailto:brodnica@zhp.pl


Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

   

Od 5 % do 15% (środki własne) w zależności od wysokości dofinansowania: 

EFRR –  85%  lub  EFS    –  95% 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Uzasadnienie: 
W gminie Brodnica  nie ma funkcjonujących przedszkoli publicznych. 
Znajdują się natomiast 2 przedszkola niepubliczne, do których w chwili 
obecnej uczęszcza 28 dzieci (docelowo może uczęszczać 40 dzieci). 
Przy szkołach podstawowych funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych, w 
których wychowaniem przedszkolnym objętych jest  113 dzieci (wg stanu na 
dzień 30.09.2014r.)  
Liczba oddziałów przedszkolnych funkcjonujących na terenie Gminy nie jest 
wystarczająca, aby zapewnić opiekę przedszkolną dzieciom najmłodszym - w 
wieku 3 lat. Pomimo podjętych działań w zakresie zwiększenia liczby 
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wskaźnik 
upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci w wieku 3 - 5 lat jest bardzo 
niski  i wynosi 29,83%.  
Docelowo wsparciem w ramach projektu chcielibyśmy aby zostały 
objęte: 
Istniejące budynki gminne (ze szczególnym wykorzystaniem istniejących 
obiektów świetlic wiejskich, oświatowych oraz innych budynków gminnych, z 
przeznaczeniem na przedszkola, oddziały przedszkolne – jako zamiejscowe 
przy istniejących obecnie szkołach podstawowych (lub publiczne punkty 
przedszkolne) na terenie gm. Brodnica, w których zdiagnozowano ww. 
problemy dotyczące zaplecza infrastrukturalnego, ze szczególnym 
uwzględnieniem rejonu Karbowa, Cieląt, Gortatowa, w zakresie: 
1)  dostosowania pomieszczeń, w szczególności : 
a) dostosowania toalet oraz szatni dla potrzeb dzieci  i personelu (potrzeba 
rozbudowy lub modernizacji), 
b) istnieje konieczność zainstalowania ( w przypadku umiejscowienia 

przedszkola lub jego oddziału w świetlicy  wiejskiej) – odpowiedniego 

ogrzewania, ponieważ nie wszystkie lokale nie są dostatecznie ogrzane; 

2) wybudowania i wyposażenia  placów zabaw wraz  z  ogrodzeniem, w 
tym bezpiecznej nawierzchni, 
3) wyposażenia, w tym: 
a) doposażenia lub wyposażenia kuchni (obecnie niedostateczne lub jego 
brak) , 
b) wyposażenia w meble, rolety okienne, osłony  
  grzejników, specjalnych wykładzin itp.,  
c) wyposażenia w zabawki i pomoce dydaktyczne,  
   artykuły plastyczne, itp., 
d) wyposażenia w sprzęt RTV, AGD, ICT (sprzęt audiowizualny, tablice 
interaktywne, kserokopiarki itp.) co podwyższy jakość zajęć dla dzieci; 
4) kształcenie i dokształcanie kadry pedagogicznej, w tym: szkolenia  
zawodowe, wszechstronne zdobywanie wiedzy i umiejętności. 
Powiązania z innymi projektami: 
Gmina Brodnica w ostatnich 3 latach zrealizowała prawidłowo projekty 
infrastrukturalne. Łącznie 6 o wartości 5.559.614,69 zł (w tym wartość 
dofinansowania: 2.796.261,43 zł). 
Ponadto Gmina Brodnica przystąpiła do partnerstwa z Gminą Miasta 
Brodnica w realizacji Projektu ”Inwestujemy w siebie” w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki  - Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans 
edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych 
świadczonych w systemie oświaty” 2010/2011.  



Gmina obecnie realizuje projekt pn. „Wszystkie dzieci nasze są – 
przedszkola szansą na rozwój w Gminie Brodnica” - w ramach 
konkursu systemowego POKL 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w 
stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. Wysokość 
dofinansowania wynosi 100% - co stanowi kwotę: 347.973,50 zł. 
Wydatki budżetowe Gminy za: 
a) 2013 r. wynosiły 21.420.267,78 zł, w tym w zakresie oświaty: 5.752.255,33 

zł, 

b) 2014r. wynosiły: 24.102.034,40 zł, w tym w zakresie oświaty: 6.182.560,81 

zł (Dział 801) oraz 270.625,00 zł – edukacyjna opieka (Dział 854).   

Oczekiwane efekty: 

Przygotowanie dodatkowych miejsc przedszkolnych do objęcia w 

ramach priorytetu 20% - tj. 75 dzieci w wieku 3-5 lat uczestniczących w 

różnych formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich. 

Gmina Brodnica  jest gminą wiejską. Realizacja projektu na jej terenie 

przygotuje miejsca do przyjęcia dzieci najmłodszych, co przyczyni się do 

podwyższenia wskaźnika upowszechniania edukacji przedszkolnej dzieci w 

wieku 3 - 5 lat. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym 
– 50 %  

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – dla 75 osób 

Harmonogram działań  Lata 2016-2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 

 Telefon/fax 

 E-mail  

  

 

Jolanta Tomella 

Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia 

56 4941627 

oswiata@brodnica.ug.gov.pl 

 

Projekt 21 

Nazwa projektu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 560 



Brodnica-Osiek.   

Beneficjent Samorząd Województwa  

Gmina Brodnica, Osiek i miasto Brodnica  

Koszt całkowity projektu w zł 5 000 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4e 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

15 % - 750 000 zł 

85 % - 4 250 000 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej wydłuż drogi 

wojewódzkiej, poprzez budowę ścieżek rowerowych. Projekt ma na celu 

poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin, poprawę 

bezpieczeństwa oraz przyczyni się do podniesienia standardu życia 

mieszkańców.   

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 

 Zmniejszenie emisji spalin. 

 Długość wybudowanych ścieżek pieszo - rowerowych – 7 km 
 

Harmonogram działań  Do końca 2015 – wykonanie projektów; 

Do końca 2016 – złożenie wniosku, podpisanie umów na dofinansowanie; 

2018 – realizacja inwestycji;  

Przewidywany termin rozpoczęcia  



realizacji projektu VI 2015 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 

Do końca 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Paweł Szczechowski 

Kierownik PPOSI 

56 494 16 31 

 

Projekt 22 

Nazwa projektu Kompleksowa termomodernizacja wraz z montażem paneli fotowoltaicznych 

i wymianą istniejącego oświetlenia na energooszczędne w budynkach 

użyteczności publicznej: budynki Szkół Podstawowych, Gimnazjum, Urzędu 

Gminy, Biblioteki Publicznej, Świetlic Wiejskich i Klubu Internetowego 

Beneficjent Gmina Brzozie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu:  1.800.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:  1.800.000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś Priorytetowa 4c 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 

energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach 

publicznych i sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) –1.440,000,00 zł (80%) 

Środki własne –360.000,00 zł (20%) 

 

 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 

będzie przez podmiot publiczny.  

Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.  



Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zakres projektu: 

W celu ograniczenia szkodliwych emisji spalin a tym samym ochrony 

środowiska naturalnego Gmina Brzozie zamierza zainstalować panele 

fotowoltaiczne, mające na celu wykorzystanie odnawianych źródeł energii 

oraz dokonać termomodernizacji istniejącego oświetlenia na energooszczędne 

w budynkach użyteczności publicznej. Realizacja tego przedsięwzięcia 

przyniesie wymierne efekty ekologiczne i energetyczne.  

Projektem objęte zostaną budynki Szkół Podstawowych i Gimnazjum, 

Urzędu Gminy, Biblioteki Publicznej, Świetlic Wiejskich i Klubu 

Internetowego.  

Wskaźniki 1. Spadek emisji CO2 o 30%  

2. Zmniejszenie zużycia energii o 30% 

3. Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków użyteczności 

publicznej – 14 sztuk 

Stan przygotowań i harmonogram 

działań 

Rok 2016 – 7 sztuk – koszt 900.000,00 zł 

Rok 2017 – 7 sztuk – koszt 900.000,00 zł 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
Lipiec  2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
Październik 2017 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 

służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Mirosław Karbowski 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne” w 

Brzoziu  

miroslawkarbowski@wp.pl 

Tel. 56 49 129 10 

 

Projekt 23 

Nazwa projektu 
Termomodernizacja budynku szkoły w Miesiączkowie i Gołkowie w celu 
ograniczenia strat ciepła oraz poprawienia jakości powietrza 
atmosferycznego 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Koszt całkowity projektu w zł 
800 000 zł 
Etap I 400 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

RPO OŚ PRIORYTETOWA 3 
Efektywność energetyczna i  
Gospodarka niskoemisyjna w regionie  
Cel tematyczny 



4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, w budynkach publicznych, i 
w sektorze mieszkaniowym.  

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa , powiatu, gminy itp.) 

 
120 000 zł 
680 000 zł 
Pożyczka WFOŚiGW 
 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 
A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie 
realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście 
jego wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 

 Powiązania z 
innymi projektami 

Jednym z problemów Miasta i Gminy Górzno jest wzrost zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego. Źródłem zanieczyszczeń jest zwiększone 
zapotrzebowanie na energię cieplną. Wzrost zapotrzebowania na energię 
generuje między innymi budynek szkoły w Miesiączkowie. Jest to  budynek, 
który został wybudowany  jeszcze przed I wojną światową i wymaga 
termomodernizacji. Jego zły stan techniczny: 
stare, nieszczelne okna i drzwi, nieszczelny dach, niedocieplone ściany 
przyczyniają się do dużych strat ciepła. Wysokie i nieefektywne zużycie opału 
(węgiel,) niezbędnego do ogrzania powierzchni budynku przyczynia się do 
wzrostu emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery. Działania te 
przyczyniają się do zanieczyszczenia powietrza a co za tym 
idzie do degradacji środowiska naturalnego naszej gminy. 
W związku z tym niezbędna jest realizacja tytułowego projektu. Działania 
przewidziane w projekcie czyli wymiana starych, nieszczelnych okien i drzwi, 
wymiana dachu 
spowoduje, że zmniejszy się ubytek ciepła.  
 
Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do podniesienia jakości 
powietrza 
atmosferycznego w naszej gminie. W związku z tym poprawi się stan naszego 
środowiska przyrodniczego. Mieszkańcy będą mogli oddychać czystym 
powietrzem, poprawi się ich stan zdrowia i samopoczucia. 
Projekt pozytywnie wpłynie na użytkowników budynku poprzez poprawienie 
warunków 
pracy i nauki (stała temperatura w pomieszczeniach), zmniejszą się koszty 
utrzymania budynku (zmniejszenie zużycia opału). Zaoszczędzone środki 
będą mogły być wykorzystane do innych działań. 
Termomodernizacja budynku Szkoły w Miesiaczkowie będzie polegała na 
wymianie zużytej stolarki okiennej na  stolarkę drewnianą zespoloną 
oszkloną o wzorze i wymiarach identycznych jak istniejąca wraz z wymianą 
parapetów wewnętrznych. Parapety zewnętrzne będą spoinowane, 
oczyszczone i ewentualnie wymienione zostaną zniszczone elementy ceglane. 
Wymienione zostaną rury spustowe, obróbki dekarskie przyrynkowe. 
Docieplony zostanie dach budynku poprzez wymianę pokrycia dachu z 
eternitu na 
blacho dachówkę lub dachówkę. Dla poprawienia izolacyjności pokrycia 
zastosowana zostanie folia paro przepuszczalna.  

1. Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba osób 
które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

2. Mierniki 
 

1. Jeden budynek poddany termomodernizacji 
2. 30 %  zaoszczędzonej energii 

Miernik: 
- Audyt energetyczny 
- zgłoszenie budowlane 
- protokoły odbioru 
 

Harmonogram działań 
(ogólny) 

 Przygotowanie dokumentacji projektowej wraz ze złożeniem wniosku o 
dofinansowanie 

 Wyłonienie wykonawcy 

 Realizacja  



  Rozliczenie  zadania 

  monitoring 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

 
 
 
Jolanta Ślesińska 
inspektor 
56/ 644 83 58 
j.slesinska@gorzno.pl 

 

Projekt 24 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – ZUK, PSZOK. 

Beneficjent MIASTO I GMINA GÓRZNO 

Koszt całkowity projektu w zł 

1 500 000,00 

Etap I – 333 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

OŚ PRIOTYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie. 

Cel 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy: 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa , powiatu, gminy itp.) 

 

EFRR 

BUDŻET MIASTA I GMINY GÓRZNO 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 
A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 

Budynki mieszkalne, publiczne i komercyjne odpowiedzialne są za ok. 40 % 
finalnego zużycia energii. Inwestowanie w działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia i ograniczenie strat energii w sektorach publicznym i mieszkaniowym 
spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Ostatecznie działania 
te skutkują również zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz 
podniesieniem jakości powietrza.  



podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Inwestycja polegać będzie m.in. na: 

- ociepleniu budynku 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana drzwi 

- wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej 

- wymiana pieca c.o. 

- wymiana pokrycia dachowego 

- zmiana oświetlenia na LED 

- montaż kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych 

 

Realizacja inwestycji spowoduje wniesienie wkładu przez region w realizację 
celu określonego dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego, zgodnie z którym udział energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii ma wynieść 15% w roku 2020.  

 

 

1. Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba osób 
które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

2. Mierniki 

 

1. 30% oszczędność energii elektrycznej w skali roku. Po zakończeniu 
całości zadania 

 

 

2. Audyt energetyczny przeprowadzany raz w roku. 

Harmonogram działań 

(ogólny) 

1. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 
2. Złożenie wniosku 
3. Realizacja 
4. Rozliczenie 
5. Monitoring. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2015 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 



Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail 

Bartosz Zawisza 

Podinspektor 

56/ 644 83 64 

b.zawisza@gorzno.pl 

 

Projekt 25 

Nazwa projektu Rewitalizacja parku miejskiego i rynku w Górznie 

Beneficjent Miasto i Gmina Górzno 

Koszt całkowity projektu w zł 800 000 zł 
W tym Etap I 400 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

9b 
Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa , powiatu, gminy 

itp.) 

 
90 000 zł  
 
680 000 zł 
 
 
30 000 zł WFOŚIGW w Toruniu 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Górzno jedno z najmniejszych miast w Polsce, położone w północno – 
wschodniej części województwa kujawsko – pomorskiego w granicach 
Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego. Miasto prowadzące 
działania proekologiczne, od lat posługujące się znakiem Zielone Płuca 
Polski.  
W celu zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej w Mieści i Gminie 
Górzno od 2009 roku prowadzone są nasadzenia zieleni. Na terenie miasta 
znajduje się stary przedwojenny park o powierzchni około 2 hektary z 
wieloma nasadzeniami drzew i krzewów. Zieleń jest producentem tlenu, 
reduktorem hałasu, zielonym filtrem dla zanieczyszczonego powietrza, ale 
również chroni glebę przed erozją.  

W ramach tytułowego zadania planujemy uporządkować miejsce, 
odnowić część nasadzeń oraz zagospodarować infrastrukturą parkową typu 
ławki, fontanna, ścieżki. Posiadamy wiele zdjęć wyglądu parku sprzed wojny. 
Planujemy przywrócić wygląd oraz estetykę tego miejsca. 
W centrum Górzna znajduje się tzw. skwer, który również wymaga 
rewitalizacji, dostosowania do istniejącej zabudowy oraz potrzeb 
mieszkańców. Planujemy kontynuować nasadzenia na jego terenie oraz 
przebudować ciągi piesze.  Jest to miejsce, z którego rodziny z dziećmi 
popołudniami licznie i chętnie korzystają ale również młodzież. Dodatkowo 
latem na tym terenie odbywają się imprezy organizowane przez Gminny 
Ośrodek Kultury w Górznie. Przebudowa skweru, dostosowanie do potrzeb 
mieszkańców, wykonanie nasadzeń zielenią wzmocnią charakter i wygląd 
centrum miasta, miejsce stanie się dodatkowym filtrem dla oczyszczania 
powietrza. Zagospodarowany skwer stanie się ekologicznym miejscem 
rekreacyjno – wypoczynkowym dla mieszkańców Górzna oraz przyjezdnych 

Celem głównym zadania jest zwiększenie powierzchni biologicznie 
czynnej oraz zachowanie różnorodności biologicznej na terenie Miasta i 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Różnorodność_biologiczna


Gminy Górzno. Celem dodatkowym jest kształtowanie właściwych postaw 
mieszkańców wobec przyrody oraz stworzenie warunków do czynnego 
wypoczynku i codziennego kontaktu mieszkańców z przyrodą. 

Miasto i Gmina Górzno leży w granicach Górznieńsko – 
Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego, w obszarze Zielonych Płuc Polski 
czujemy się zobowiązani do organizowania miejsc zielonych na terenie naszej 
gminy. 

 
 

1. Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

2. Mierniki 

 

1. Rewitalizacja około 2 hektarowego terenu parku miejskiego 
2. Rewitalizacja jednego skweru znajdującego się w centrum 

Górzna 
3. Dokonanie nasadzeń około 3000 sztuk drzew i krzewów).  

Mierniki: protokoły nasadzeń, zgłoszenie budowlane, 

dokumentacja fotograficzna 

Harmonogram działań 

(ogólny) 

2017 rok rewitalizacja parku miejskiego 
2018 rok rewitalizacja rynku w Górznie 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

Marzec 2017 roku 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

Listopad 2018 roku 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
Monika Tryniszewska-Skarżyńska 
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji 
56/6448364 
m.skarzynska@gorzno.pl 

 

Projekt 26 

Nazwa projektu Remont i modernizacja budynku użyteczności publicznej- Remiza Strażacka 
w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 300.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 300.000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w 
ramach RPO 

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

PI 6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 



Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR) 

Środki RPO (EFRR) – 255.000,00 zł (85 %) 

Środki własne – 45.000,00 zł (15 %) 

Występowanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 
zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Gruntowny remont i modernizacja Remizy Strażackiej w Jabłonowie 
Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, wykonaniu 
docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu 
ogrzewania, dostosowaniu obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych 

Wskaźniki  Wskaźniki Produktu: 
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Stan przygotowań i 
harmonogram działań 

Nie ma przygotowanej dokumentacji. 

Harmonogram działań: 

1. przygotowanie zadania pod względem niezbędnych dokumentów, 
uzyskanie niezbędnych zezwoleń oraz przeprowadzenie przetargu i 
wyboru oferty 

2. ocieplenie dachu i ścian 
3. wykonanie – montaż windy dla niepełnosprawnych 
4. modernizacja systemu ogrzewania (montaż i regulacja) 
5. budowa parkingu. 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia realizacji projektu 

Czerwiec 2017 

Przewidywane termin 
zakończenia realizacji projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić 
informacji na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Projekt 27 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Miejsko-Gminny 
Ośrodek Kultury w Jabłonowie Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł Koszt całkowity projektu: 180.000,00 zł 



Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszty kwalifikowalne: 180.000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w 
ramach RPO 

Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach 
publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR) 

Środki RPO (EFRR) – 153.000,00 zł(85 %) 

Środki własne – 27.000,00 zł(15 %) 

Występowanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 
zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Gruntowny remont i modernizacja Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w 
Jabłonowie Pomorskim  polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, 
wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu 
ogrzewania, oraz wykonaniu parkingów. 

  

Wskaźniki  Wskaźniki Produktu: 
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Stan przygotowań i 
harmonogram działań 

1)przygotowanie zadania pod względem niezbędnej dokumentacji, zezwoleń 
oraz przeprowadzenie przetargu i wybór oferenta (na remont budynku jest 
aktualne zezwolenie na budowę), 

2)docieplenie dachu styropapą i ułożenie pokrycia – papy wraz z pasem 
nadrynnowym, 

3)modernizacja systemu ogrzewania, 

4)docieplenie części ściany z wykonaniem elewacji, 

5)budowa parkingu 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia realizacji projektu 

Wrzesień 2016 

Przewidywane termin 
zakończenia realizacji projektu 

Luty 2017 

Osoba mogąca udzielić 
informacji na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 



Projekt 28 

Nazwa projektu Termomodernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Jabłonowie 
Pomorskim 

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 200.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 200.000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w 
ramach RPO 

Oś Priorytetowa 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie 

PI 4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania 
energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach 
publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR) 

Środki RPO (EFRR) – 246.500,00 zł (85 %) 

Środki własne – 43.500,00 zł (15 %) 

Występowanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 
zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane fazy 
realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Gruntowny remont i modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Jabłonowie Pomorskim polegający na: (wymianie pokrycia dachowego, 
wykonaniu docieplenia ścian oraz wykonaniu elewacji, modernizacji systemu 
ogrzewania, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, dostosowaniu obiektu 
do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz wykonaniu parkingów  

Wskaźniki  Wskaźniki Produktu: 
- Liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 szt. 

Stan przygotowań i 
harmonogram działań 

Nie ma przygotowanej dokumentacji. 

Harmonogram działań: 

1. Przygotowanie zadania pod względem niezbędnej dokumentacji, 
zezwoleń oraz przeprowadzenie procedury przetargowej i wybór 
oferenta 

2. wymiana pokrycia z ewentualną naprawą konstrukcji dachu i ocieplenie 
dachu 

3. wymiana stolarki 
4. przystosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
5. modernizacja systemu ogrzewania 
6. docieplenie ścian 
7. wykonanie parkingów 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia realizacji projektu 

03.2016 



Przewidywane termin 
zakończenia realizacji projektu 

11.2016 

Osoba mogąca udzielić 
informacji na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Projekt 29 

Nazwa projektu Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim  

PROJKET KOMPLEMENTARNY z projektem Rewitalizacja społeczno-
gospodarcza Rynku w Jabłonowie Pomorskim  

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 1 630.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 1 630.000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

PI 9b Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich 
społeczności na obszarach miejskich i wiejskich 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR) 

Środki RPO (EFRR) – 1 385.500,00 zł (85 %) 

Środki własne – 244.500,00 zł (15 %) 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Rewitalizacja Rynku w Jabłonowie Pomorskim polegająca na: nasadzeniach 
krzewów i roślin wieloletnich, budowie małej architektury, budowie amfiteatru, 
budowie stylowego oświetlenia, budowie ścieżek rowerowych, budowie 
chodników, placu zabaw, budowie fontanny oraz grilla.  

 

Wskazany do rewitalizacji obszar stanowi ścisłe centrum życia społecznego, 
publicznego i gospodarczego miasta oraz całej gminy. Lokalna infrastruktura 
techniczna i społeczna w ramach Rynku wymaga kompleksowych działań 
rewitalizacyjnych (nieliczna i chaotyczna mała infrastruktura, brak miejsc do 
krótkiego odpoczynku, brak stylowego oświetlenia Rynku, brak amfiteatru, 
placu zabaw itd.). Ponadto planuję się wykonanie ciągów pieszych łączących 
Rynek z terenem rekreacyjno-sportowym i terenem parkingowym z małą 
gastronomią, które to mają tworzyć kompleksowy projekt. 

Planowana inwestycja zdecydowanie podniesienie poziom atrakcyjności 
turystycznej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie. Kompleksowa rewitalizacja 
centrum umożliwi rozwój tego obszaru oraz zdecydowane poprawi jakość życia 
publicznego i społecznego, zaś ze zmodernizowanej infrastruktury będą 
korzystać zarówno  osoby miejscowe, jak i przyjezdne.  

Inwestycja jest kompleksowa, ponieważ obejmuje prace w ramach: 
nawierzchni drogowej, chodniki, zieleń (krzewy i rośliny wieloletnie, 
oświetlenie, miejsca parkingowe, małą infrastrukturę itd. 

Wskaźniki  Wskaźniki Produktu: 
- Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich –



120 m2 
- Liczba obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych 
obszarach – 5 szt. 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

Harmonogram działań: 

1) 08.2016 - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

2) 07.2017 - Wykonanie oświetlenia rynku, parkingów, chodników, ścieżek 

rowerowych 

3) 05.2018 - Wykonanie fontanny, grilla, placu zabaw, amfiteatru, kładki, 

zieleni, ławek 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

08.2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

05.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Projekt 30 

Nazwa projektu Rozbudowa Przedszkola Samorządowego w Jabłonowie Pomorskim oraz 
dobudowa sali sportowej, modernizacja placu zabaw, dokończenie budowy 
parkingu, a także budowa drogi jednokierunkowej w celu bezpiecznego ruchu 
autobusowego  

Beneficjent Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 1 733.600,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 1 733.600,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR) 

Środki RPO (EFRR) -  1 473.560,00 zł (85 %) 

Środki własne – 260.040,00 zł (15 %) 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

- rozbudowa przedszkola w związku z objęciem dzieci 3,4 – letnich 
obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, dobudowa 4 sal dydaktycznych, 
szatni, sali sportowej, wyposażenie oddziałów przedszkolnych w meble 
przedszkolne (szafki, półki i szafy z szufladami, zakup krzeseł dla dzieci, zakup 
krzeseł dla nauczycieli, stolików, biurek dla nauczycieli, dywanów, tablic 
korkowych, karniszy, szafek do szatni). Ponadto zakup pomocy dydaktycznych 
(zabawek, pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych i programu dla 
logopedy, zakup komputerów, telewizorów, radioodtwarzaczy  

I książek dla dzieci – uzupełnienie biblioteczki przedszkolaka); 
 
- dokończenie budowy parkingu przy przedszkolu, rozbiórka budynków 
gospodarczych nadających się do rozbiórki, kolidujących z projektowanymi 



miejscami parkingowymi, a także budowa drogi dojazdowej dla autobusu wraz 
z placem do zawracania, w celu bezpiecznego ruchu autobusów; 

 

- modernizacja placu zabaw; 

 

 Projekt będzie realizowany w Jabłonowie Pomorskim. Zgodnie ze zmianami w 
ustawie o systemie oświaty obowiązkiem przedszkolnym od 2016 r. zostaną 
objęte 3 i 4- latki. W związku z powyższym konieczne jest dostosowanie 
przedszkola do potrzeb lokalowych. Ponadto przedszkole nie dysponuje salą 
sportową modernizacji wymaga również plac zabaw. Ponadto znajdujący się 
obok przedszkola parking nie jest ukończony. Najważniejszą sprawą związaną z 
ruchem samochodowym jest brak bezpiecznego wjazdu/wyjazdu, a tym samym 
brak bezpieczeństwa dzieci. W związku z powyższym konieczne jest wykonanie 
drogi wjazdowej dla autobusu wraz z placem do zawracania w celu 
bezpieczeństwa wsiadających/wysiadających dzieci. 

Wskaźniki Wskaźniki Produktu: 
- Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – 100 osób 
 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

Harmonogram działań: 

1. październik 2015 – marzec 2016:  

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej  

2. kwiecień 2016 – grudzień 2016: 

Wykonanie stanu zerowego budowy: wyrównanie działki, wykopanie i 

przygotowanie fundamentów, izolacja fundamentów oraz zalanie fragmentów 

instalacji wodno kanalizacyjnej w fundamentach. 

3. marzec 2017 – grudzień 2017: 

Wykonanie stanu surowego zamkniętego: 

wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych, stropów, schodów, konstrukcji 

i pokrycia dachu, rynien, stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej 

4. styczeń 2018 – wrzesień 2018: 

Wykonanie stanu wykończeniowego: 

ocieplenie ścian i dachu, wykonanie przyłączy i instalacji wewnętrznych, tynków 

i okładzin wewnętrznych, posadzek, zagospodarowanie terenu 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

03.2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

12.2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Projekt 31 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Gimnazjum i 
Szkoły Podstawowej – Osiek , budynek Urzędu Gminy w Osieku oraz budynek 
Szkoły Podstawowej w Strzygach . 

 



Beneficjent Gmina Osiek 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

1.200.000 zł 

1.053.000 zł 

147.000 zł  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś priorytetowa 4 c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach 
publicznych i w sektorze mieszkaniowym  

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

 

70% 

30 % 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy 
składowe, wyróżniane 
fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu 
na sytuację 
zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Realizacja programu termomodernizacji ma na celu zmniejszenie zużycia energii, a 
co za tym idzie ochronę środowiska poprzez mniejsze zużycie paliw i mniejsze ą 
emisje do otoczenia i atmosfery różnych szkodliwych substancji. 

Efekt ekologiczny : 

Zredukowana emisja zanieczyszczeń – tlenek azotu, dwutlenek siarki, pyły. 

Efekt ekonomiczny : 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię . 

Efekt ekologiczny : 

Ograniczenie emisji CO² 

Efekt dla użytkowników: 

Poprawa estetyki, standardu obiektów. 

 

 

Wskaźniki  

Liczba budynków po termomodernizacji – 4 

Zmniejszenie emisji CO² o 30 % 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

 opracowanie projektu technicznego 

 wybór wykonawcy 

 realizacja zadania 

 rozliczenie projektu 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

II kw. 2018 r 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

IV kw. 2018 r 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

Halina Maćko Kier. ref. roln.  

666026095 



 E-mail  

 

Projekt 32 

Nazwa projektu Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni  

Beneficjent Gmina Świedziebnia  

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

1 200 000,00  

1 000 000,00  

200 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa 10 Innowacja edukacyjna 

PI 10 a Dostosowanie oddziałów przedszkolnych w zakresie wymagań ochrony  

przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal w którym jest prowadzone 

przedszkole utworzone  w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 

oddziałów  przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej. Zachodzi 

potrzeba rozbudowy szkoły aby zapewnić odpowiednie warunki oddziałom 

przedszkolnym w Świedziebni. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 

WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

 

350 000,00 

850 000,00 

0,00 

 

 

Występowanie pomocy 

publicznej w projekcie (krótka 

analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 

będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej im. ppor. 

Wysockiego w Świedziebni. 

W związku wydanym rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 

grudnia 2014 r. (Dz. U. z dnia 7 stycznia 2015 r. poz. 20) w sprawie wymagań 

ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym jest prowadzone 

przedszkole utworzone w wyniku  przekształcenia oddziału przedszkolnego lub 

oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkole podstawowej zachodzi 

potrzeba  rozbudowy szkoły aby zapewnić odpowiednie warunki oddziałom 

przedszkolnym.  

Oddziały przedszkolne zlokalizowane są na poddaszu szkoły podstawowej, jest  

jedno wyjście na zewnątrz, nie stanowią zwartego zespołu przylegających do 

siebie i powiązanych funkcjonalnie pomieszczeń.  

W szkole  wszystkie  sale lekcyjne są zajęte, nie ma możliwości przeniesienia 

oddziałów przedszkolnych. 

Obecna lokalizacja oddziałów przedszkolnych nie spełnia warunków 

określonych w przepisach techniczno-budowlanych oraz przepisach dotyczących 

ochrony przeciwpożarowej, zachodzi pilna potrzeba stworzenia korzystnych 



warunków przedszkolakom poprzez rozbudowę szkoły, w której będą nowe sale 

z zapleczem sanitarnym  dla oddziałów przedszkolnych.  

Przedmiotem projektu jest rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni. 

Istniejące budynki na działce pełnią funkcję użyteczności publicznej w zakresie 

oświaty.  

Projektowana rozbudowa  przeznaczona będzie dla dzieci w wieku 

przedszkolnym.  

Zapotrzebowanie  na media odbywać się będzie poprzez projektowane 

włączenie w istniejące sieci: energii  elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji 

sanitarnej, kanalizacji deszczowej, centralnego ogrzewania.  

Wykonanie  inwestycji poprawi warunki rozwoju, kształcenia i dostępu do 

edukacji w Szkole Podstawowej w Świedziebni. 

   

 

 

Wskaźniki 

 

Liczba miejsc  w infrastrukturze przedszkolnej – 3 oddziały  

Liczba  obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 1 

szt.  

Stan przygotowań i 

harmonogram działań 

Inwestor jest w trakcie opracowania koncepcji oraz  decyzji inwestycji celu 

publicznego. 

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

IV kw. 2015 r. 

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

III kw. 2016 r. 

Osoba mogąca udzielić 

informacji na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

 

Tadeusz Ratkowski 

Inspektor  

 

(56) 4938460  

 

t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

Projekt 33 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji 
centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE 

Beneficjent Gmina Świedziebnia 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne  

Koszty niekwalifikowalne 

350 000,00  
 
350 000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa  4 c 

Wspieranie  efektywności energetycznej, 

Inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
w budynkach publicznych i sektorze 



Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 

WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa itp.)  

 
52 500,00  
 
297 500,00  
 
0,00 

Występowanie pomocy 

publicznej w projekcie (krótka 

analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Zasadach, wymiana instalacji 

centralnego ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE. 

Realizacja programu termomodernizacji ma na celu zmniejszenie zużycia 

energii, a co za tym idzie ochronę środowiska  poprzez mniejsze zużycie paliw 

oraz mniejszą emisję do otoczenia i atmosfery różnych szkodliwych substancji. 

Realizacja zamierzenia w sferze termomodernizacji  przyczyni się ponadto do 

podniesienia estetyki  budynku.                                                                                                   

1. Ocena stanu dotychczasowego elementów środowiska związanych z 

projektem wraz z opisem obecnie funkcjonujących urządzeń ochronnych i 

ich sprawności.  

Obiekt częściowo podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje. Technologia 

tradycyjna. Ściany zewnętrzne – mur z cegły kratówki grubości 38 cm na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu DZ3. schody żelbetowe 

monolityczne, stropodach kryty papą.  Ściany wewnętrzne z cegły  grubości 

25 i 38 cm. Ławy fundamentowe – betonowe. Posadzka na parterze 

betonowa – płytki ceramiczne. 

W roku 2007 wymieniono okna drewniane na okna PCV –  oraz w roku 

2014  drzwi zewnętrzne.  

Postępująca degradacja obiektu, straty energii cieplnej zawyżające koszty 

ich  rocznego utrzymania oraz zwiększające zanieczyszczenie środowiska, a 

wreszcie konieczność  zapewnienia  stosownych warunków użytkownikowi 

obiektu skłoniły gminę do podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu. 

Z uwagi na brak stosownych modernizacji w ostatnich latach budynek 

szkoły w Zasadach  nie przystawał do aktualnych standardów. Obiekt 

charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła.  Wskutek 

tego znacząca część energii cieplnej jest niepotrzebnie tracona.  

Dodatkowym motywem podjęcia działań przez Gminę Świedziebnia był 

kontekst społeczny – oczekiwania mieszkańców gminy oraz kontekst 

środowiskowy – potrzeba  zredukowania nadmiernego zanieczyszczenia 

środowiska oraz kontekst gospodarczy – zbyt wysokie koszty utrzymania 



budynku.  

2. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych wraz 

z uzasadnieniem tego wyboru oraz określenie, czy realizowane 

przedsięwzięcie jest elementem programu bądź etapem realizowanej 

inwestycji.  

Grubość docieplenia ścian styropianem  12 cm.  grubość docieplenia 

stropu 18 cm wełna mineralna. 

Wymiana instalacji c.o. oraz pieca. 

Instalacja OZE. 

 

Efekt ekologiczny: 

Ilość zaoszczędzonej energii  w wyniku realizacji projektu .  Zredukowana 

emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery  dwutlenku. Redukcja  

emisji zanieczyszczeń do powietrza tlenek azotu, dwutlenek siarki, pyły. 

 Efekt ekonomiczny: 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię  po realizacji przedsięwzięcia do   

w stosunku do dotychczasowego zużycia. 

Celem ogólnym jest wpisanie się inwestycji w poprawę i efektywność 

wykorzystania infrastruktury energetycznej i związanej z wykorzystaniem 

energii. Ogół podejmowanych w projekcie działań ma między innymi na 

celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników, ochronę środowiska 

oraz podwyższenie standardów ich funkcjonowania. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok;  

Budynek szkoły  

 
Spadek emisji dwutlenku węgla.  
 
 
- 1 szt. 

Harmonogram działań - 

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

III kw. 2017  

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

 III kw. 2017 

Osoba mogąca udzielić 

informacji na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Tadeusz Ratkowski 
 
Inspektor 
(56) 4938460  
 
t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

 



Projekt 34 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach oraz instalacja 
OZE 

Beneficjent Gmina Świedziebnia 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne  

Koszty niekwalifikowalne 

300.000,00  
 
300.000,00 
0,00  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa  4 c 

Wspieranie  efektywności energetycznej, 

Inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.)  

 

45 000,00 

255 000,00  

0,00 

Występowanie pomocy publicznej 

w projekcie ( krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 
zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 

Termomodernizacja budynku Szkoły Filialnej w Michałkach oraz instalacja 

OZE 

Realizacja programu termomodernizacji ma na celu zmniejszenie zużycia 

energii, a co za tym idzie ochronę środowiska  poprzez mniejsze zużycie paliw 

oraz mniejszą emisję do otoczenia i atmosfery różnych szkodliwych 

substancji. Realizacja zamierzenia w sferze termomodernizacji  przyczynia się 

ponadto do podniesienia estetyki  budynku.                                                                                                            

 

3. Ocena stanu dotychczasowego elementów środowiska związanych z 

projektem wraz z opisem obecnie funkcjonujących urządzeń ochronnych 

i ich sprawności.  

Obiekt niepodpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje. Technologia 

tradycyjna. Ściany zewnętrzne – mur z cegły kratówki grubości 38 cm na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu DZ3. schody żelbetowe 

monolityczne, stropodach kryty papą.  Ściany wewnętrzne z cegły  

grubości 25 i 38 cm. Ławy fundamentowe – betonowe. Posadzka na 

parterze betonowa . 

W roku 2003 wymieniono okna drewniane na okna PCV – 163,26 m2  

oraz drzwi zewnętrzne     w ilości 4,94 m 2 .  

Postępująca degradacja obiektu, straty energii cieplnej zawyżające koszty 



ich  rocznego utrzymania oraz zwiększające zanieczyszczenie środowiska, 

a wreszcie konieczność  zapewnienia  stosownych warunków 

użytkownikowi obiektu skłoniły gminę do podjęcia decyzji o realizacji 

niniejszego projektu. Z uwagi na brak stosownych modernizacji w 

ostatnich latach budynek Szkoły Filialnej w Michałkach  nie przystawał 

do aktualnych standardów. Obiekt charakteryzuje się wysokim 

współczynnikiem przenikania ciepła.  Wskutek tego znacząca część 

energii cieplnej jest niepotrzebnie tracona.  

Dodatkowym motywem podjęcia działań przez Gminę Świedziebnia był 

kontekst społeczny – oczekiwania mieszkańców gminy oraz kontekst 

środowiskowy – potrzeba  zredukowania nadmiernego zanieczyszczenia 

środowiska oraz kontekst gospodarczy – zbyt wysokie koszty utrzymania 

budynku.  

4. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych 

wraz z uzasadnieniem tego wyboru oraz określenie, czy realizowane 

przedsięwzięcie jest elementem programu bądź etapem realizowani 

inwestycji.  

Grubość docieplenia ścian styropianem  12 cm.  grubość docieplenia 

stropu 18 cm wełna mineralna. 

 

Efekt ekologiczny: 

Ilość zaoszczędzonej energii  w wyniku realizacji projektu .  

Zredukowana emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery  

dwutlenku. Redukcja  emisji zanieczyszczeń do powietrza tlenek azotu, 

dwutlenek siarki, pyły. 

Efekt ekonomiczny: 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię  po realizacji przedsięwzięcia w 

stosunku do dotychczasowego zużycia. 

Celem ogólnym jest wpisanie się inwestycji w poprawę i efektywności 

wykorzystania infrastruktury energetycznej i związanej z wykorzystaniem 

energii.  Ogół podejmowanych         w projekcie działań, ma między 

innymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników, ochronę 

środowiska oraz  podwyższenie standardów ich funkcjonowania. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok: 

Budynek szkoły  

 
Spadek emisji dwutlenku węgla.  
 
 
- 1 szt. 

Harmonogram działań - 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

III kw. 2018 r. 



Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

III kw. 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
Tadeusz Ratkowski 
 
Inspektor 
(56) 4938460  
 
t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

Projekt 35 

Nazwa projektu 

 
Termomodernizacja i nadbudowa budynku administracyjnego Urzędu 

Gminy, kompleksowa modernizacja energetyczna budynku oraz 

przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych  

 

Beneficjent Gmina Świedziebnia 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne  

Koszty niekwalifikowalne 

1 500 000,00  

1 500 000,00  

0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa 4 c  
Wspieranie efektywności energetycznej inteligentnego  zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 
EFRRR – 480 300,00 
Środki własne  - 1 019 700,00 

Występowanie  pomocy publicznej 

w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 

będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 

zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

 

Przedmiotem projektu jest nadbudowa budynku wraz ze zmianą więźby 

dachowej i pokryciem, ocieplenie budynku, zmiana instalacji centralnego 

ogrzewania z piecem oraz instalacja OZE. Ponadto projekt obejmuje 

dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych. 

Realizacja programu  ma na celu  stworzenie  lepszych warunków pracy 

pracownikom oraz o  stworzenie możliwości dostępności do urzędu przede 

wszystkim osobom niepełnosprawnym. W ramach  inwestycji planuje się 

montaż windy dla osób nie mogących się poruszać o własnych siłach. 



obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Ponadto planuje się zmniejszenie zużycie energii, a co za tym idzie ochronę 

środowiska  poprzez mniejsze zużycie paliw oraz mniejszą emisję do 

otoczenia i atmosfery różnych szkodliwych substancji. Realizacja 

zamierzenia w sferze termomodernizacji  przyczynia się ponadto do 

podniesienia estetyki  budynku.                                                                                                        

5. Ocena stanu dotychczasowego elementów środowiska związanych 

z projektem wraz z opisem obecnie funkcjonujących urządzeń 

ochronnych i ich sprawności.  

Obiekt podpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje.  

Technologia tradycyjna. Ściany zewnętrzne – mur z cegły kratówki 

grubości 38 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu 

Acherman. schody żelbetowe monolityczne, stropodach kryty 

papą.  Ściany wewnętrzne z cegły  grubości 25 i 38 cm. Ławy 

fundamentowe – betonowe. Posadzka na parterze betonowa. 

W roku 2003 wymieniono okna drewniane na okna PCV   oraz 

drzwi zewnętrzne . 

Postępująca degradacja obiektu, straty energii cieplnej zawyżające 

koszty ich  rocznego utrzymania oraz zwiększające 

zanieczyszczenie środowiska, a wreszcie konieczność  zapewnienia  

stosownych warunków użytkownikowi obiektu oraz osobom  

korzystających z obsługi urzędu.  Skłoniło to gminę do podjęcia 

decyzji o realizacji niniejszego projektu. Z uwagi na brak 

stosownych modernizacji w ostatnich latach budynek ten  nie 

przystawał do aktualnych standardów. Obiekt charakteryzuje się 

wysokim współczynnikiem przenikania ciepła.  Wskutek tego 

znacząca część energii cieplnej jest niepotrzebnie tracona.  

Dodatkowym motywem podjęcia działań przez Gminę 

Świedziebnia był kontekst społeczny – oczekiwania mieszkańców 

gminy oraz kontekst środowiskowy – potrzeba  zredukowania 

nadmiernego zanieczyszczenia środowiska oraz kontekst 

gospodarczy – zbyt wysokie koszty utrzymania budynku.  

6. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań 

technicznych wraz z uzasadnieniem tego wyboru oraz określenie, 

czy realizowane przedsięwzięcie jest elementem programu bądź 

etapem realizowani inwestycji.  

 

Grubość docieplenia ścian styropianem  12 cm.  grubość 

docieplenia stropu 18 cm wełna mineralna. 

Wymiana instalacji c.o.  z piecem. 

Montaż kolektorów słonecznych 



 

 

Efekt ekologiczny: 

Zaoszczędzenie energii  w wyniku realizacji projektu.  

Zredukowana emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do 

atmosfery  dwutlenku. Redukcja  emisji zanieczyszczeń do 

powietrza tlenek azotu, dwutlenek siarki, pyły. 

Efekt ekonomiczny: 

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię  po realizacji 

przedsięwzięcia w stosunku do dotychczasowego zużycia. 

Celem ogólnym jest wpisanie się inwestycji w poprawę i 

efektywności wykorzystania infrastruktury energetycznej i 

związanej z wykorzystaniem energii.  Ogół podejmowanych         

w projekcie działań, ma między innymi na celu podwyższenie 

bezpieczeństwa użytkowników, ochronę środowiska oraz  

podwyższenie standardów ich funkcjonowania. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji: 

 

 

 

 

  

Liczba  zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt. 
Spadek emisji dwutlenku węgla.  
Zmniejszenie rocznego zużycia energii - 1 szt. 

Harmonogram działań Inwestor jest w trakcie  opracowania koncepcji przewidzianych do realizacji 
rozwiązań techniczno-architektonicznych budynku administracyjnego 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

I kw. 2017 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

IV kw. 2018 r 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Tadeusz Ratkowski 
 
Inspektor 
(56) 4938460  
 
t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

Projekt 36 

Nazwa projektu  
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji 



energetycznej wraz z adaptacją pomieszczeń poddasza budynku 
Przedszkola w Zespole Szkół w Zbicznie na cele edukacji 
przedszkolnej. 
 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu w zł 1.500.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym  
10a 
Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO  (EFRR,EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

 

EFRR/EFS 
 
             200 000 
 
EFRR  850 000 
EFS     450 000 

Zwięzły opis projektu (max. 2 
strony A4), tj. 

 

 

 

 

 

-Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek przedszkola w Zbicznie należy do Zespołu Szkół w Zbicznie jest to 
budynek jednokondygnacyjny, z dachem stromym dwuspadowym o 
konstrukcji drewnianej,  pokrytym blachodachówką, z nieużytkowym 
poddaszem, połączony z budynkiem szkoły łącznikiem. Budynek jest 
częściowo podpiwniczony, o konstrukcji tradycyjnej- murowany ze stropami 
drewnianymi. Obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków.  

Część projektu dotycząca kompleksowej termomodernizacji obiektu zakłada 
przebudowę i wymianę więźby dachowej z dociepleniem dachu , wymianę 
drewnianego stropu, który jest w złym stanie technicznym, na betonowy 
docieplenie ścian styropianem z nową elewacją, docieplenie fundamentów, 
wymianę instalacji elektrycznej, wymianę źródeł światła na energooszczędne, 
montaż paneli fotowoltaicznych  

Dodatkowo planowana jest adaptacja ocieplonej powierzchni  nieużytkowego 
poddasza budynku na nowe pomieszczenia z przeznaczeniem na 
powiększenie powierzchni użytkowej przedszkola , w tym m.in. aranżację 
dwóch sal edukacyjnych, komunikacji i sanitariatów dla  dzieci przedszkola i 
personelu. W związku planowanymi robotami związanymi z wymianą stropu i 
starych instalacji konieczna będzie odnowa starych pomieszczeń przedszkola . 

 

Celem projektu  jest  zmniejszenie zużycia energii cieplnej w rozpatrywanym 
obiekcie, zwiększenie powierzchni użytkowej funkcjonującego przedszkola, 
co skutkować będzie zwiększeniem ilości miejsc w przedszkolu oraz poprawą 
komfortu zabawy, nauki i pracy w placówce. 
W ramach projektu planuje się: 

 

Nie dotyczy 



 

 

-Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację zdiagnozowaną 
w obszarze wsparcia, itp. 

 

 

 

-Powiązania z innymi projektami 

 

Wskaźniki 

(np. spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 
które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Wskaźnik Rezultatu : 

 Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem 
przedszkolnym – %  

 

 Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 
– GJ/rok 

Wskaźnik Produktu: 
 

 Liczba miejsc w infrastrukturze przedszkolnej – osoby 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt.  
 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych – kWh/rok 
 
 
 

Harmonogram działań Etapy projektu: 

I. Wybór wykonawcy 

II Opracowanie audytu energetycznego  

III Opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  

IV. Realizacja zadania  

 VI. Rozliczenie projektu 

Przewidywalny termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

I kw. 2017 

Przewidywalny termin zakończenia 
realizacji projektu 

IV kw. 2017 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

-Imię i nazwisko 

-Stanowisko służbowe 

 

 

Katarzyna Kwiatkowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 



 

 

-Telefon/fax 

-E-mail 

Urzędu Gminy w Zbicznie  

56 49 393 23/56 43 393 17 

k.kwiatkowska@zbiczno.pl 

 

Projekt 37 

Nazwa projektu  
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej 
obiektów kultury w miejscowości  Najmowo -świetlica GOKSiR 
 

Beneficjent Gminny  Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie  

Koszt całkowity projektu w zł Koszt całkowity projektu:  300 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:       300 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne:                0,00 zł. 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze 
mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu 
 
Środki własne (budżet 
beneficjenta) 
 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu 
państwa, województwa itp.) 

 
  
 Środki własne  45.000,00 - (15%) 
  
Środki RPO (EFRR) 255.000,00 – (85%) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Występowanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany będzie 
przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4) tj. 
- Główne elementy składowe, 
wyróżnienia fazy 
   realizacji projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Budynek świetlicy GOKSiR w Najmowie 
jest budynkiem 1-kondygnacyjnym.  Dach dwuspadowy pokryty 2 x papą na 
lepiku smołowym. Fundamenty żelbetowe. Budynek murowany na zaprawie 
cementowo-wapiennej. Zewnętrzne ściany budynku wykonane gr. 1,5 pustaka 
gazobetonowego na zaprawie cementowo-wapiennej. Ściany kominowe wykonane 
z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo- wapiennej. Elewacja budynku 
stanowi tynk cementowo-wapienny malowany. Okna PCV (1 nadające się do 
wymiany). Główne drzwi wejściowe do budynku nadaje się do wymiany. W 
budynku znajdują się pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury (sala do zajęć 
sportowych, sala komputerowa, sala kominkowa i pomieszczenia kuchenne. 
Powierzchnia zabudowy 175 m2. Kubatura budynku 647,50 m3. Instalacja 
wodno-kanalizacyjna. Woda w budynku ogrzewana jest poprzez przepływowe 
oraz pojemnościowe podgrzewacze wody. Budynek ogrzewany za pomocą 
kominka. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że ogólny 
stan techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
  kontekście jego wpływu na 
sytuację  
  zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 
 
- Powiązania z innymi projektami 
 

 
Propozycje działań kompleksowej modernizacji energetycznej:  
zmniejszenie zużycia energii cieplnej w rozpatrywanym obiekcie, a tym 
samym obniżenie kosztów ogrzewania, można osiągnąć wykonując 
następujące przedsięwzięcia:, 
- zmiana konstrukcji więźby dachowej poprzez podmurowanie ścian 
szczytowych wykonanie drewnianej więźby dachowej z pełnym 
deskowaniem i dociepleniem dachu , 
 -wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki   wraz z obróbkami 
blacharskimi ,  
-docieplenie fundamentów budynku, 
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, które obecnie znajdują się w 
złym stanie technicznym, 
- częściowa wymiana okien, 
-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja źródła ciepła wsparta przedsięwzięciem polegającym na 
przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej modernizacji 
energetycznej wraz z wykorzystaniem instalacji OZE (kolektory słoneczne) 
i wymianą źródeł ciepła, która doprowadzi do znaczącej redukcji zużycia 
energii cieplnej i elektrycznej.   
 
Przeprowadzona modernizacja energetyczna poprawi stan techniczny budynku  
oraz efektywność wykorzystania nośników energetycznych i będzie bezpośrednia 
przyczyna zmniejszenia zużycia energii cieplnej na potrzeby ogrzewania. 
Jednocześnie pomimo zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną zostaną 
polepszone parametry środowiska wewnętrznego co zapewni warunki komfortu 
cieplnego w obiektach.  Rosnące ceny nośników energetycznych podrażają koszty 
utrzymania budynków, zwłaszcza tych w złym stanie technicznym i zasadne staje 
się wprowadzenie pojęcia energooszczędności obiektów budowlanych. 
Stan techniczny po modernizacji budynków poprawi komfort i bezpieczeństwo 
zajęć przede wszystkim da szanse na atrakcyjne propozycje kulturalne. Dzięki 
zmodernizowanej infrastrukturze program kulturowy wzbogaci się o ciekawe 
wydarzenia np. pokazy filmów, festiwale, koncerty, zajęcia artystyczne itp. 
 
Nie dotyczy 

Wskaźnik 
(np.: spadek emisji CO2/ rok; 
liczba instytucji  
 
kultury objętych wsparciem; 
długości ścieżek  
 
rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem,  
 
szkoleniem; liczba osób, które 
uzyskały, podniosły  
 
kwalifikacje, itp.) 

Wskaźnik Rezultatu : 

 Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 
GJ/rok 

Wskaźnik Produktu: 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -szt 1 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych kWh/rok 

, 



 

 

Harmonogram działań Działanie  
- zmiana konstrukcji więźby dachowej i dociepleniem 
dachu, 
wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki  i 
obróbkami blacharskimi, 
-wymiana  drzwi zewnętrznych-szt.1, 

- częściowa wymiana okien- szt. 1 
-docieplenie fundamentów  zewnętrznych budynku, 

-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja źródła ciepła (kolektory słoneczne) 

Termin realizacji  
2017 
 
 
 
 
 
 
 
2017 
 
2018 
 
 
 
 
 
 
2018 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia realizacji projektu 

 Lipiec - 2017 r. 

Przewidywane termin 
zakończenia realizacji projektu 

 Grudzień -2018 r. 

Osoba mogąca udzielić 
informacji na temat projektu: 
 
- Imię i nazwisko 
- Stanowisko służbowe 
- Telefon/fax 
- E-mail 

 

 

Maria Lubczyńska 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie 
Tel. 56 49 393 70 
e-mail: goksirzbiczno@poczta.onet.pl 

 

Projekt 38 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy 

Beneficjent Powiat brodnicki /PUP Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł Koszt całkowity: 1 100 000,00 zł  

Koszty kwalifikowalne Koszty kwalifikowalne: 1 100 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne Koszty niekwalifikowalne:  0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie 

Priorytet Inwestycyjny 4C - Wspieranie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa, itp.) 

środki EPRR:   935 000,00 zł (85%) 

wkład własny: 165 000,00 zł  (15%) 



Występowanie pomocy 
publicznej w projekcie (krótka 
analiza) 

Nie występuje 

Zwięzły opis projektu (max. 2 
strony A4), tj. 

-    Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

-    Uzasadnienie realizacji 
projektu zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

-    Powiązania z innymi 
projektami 

Modernizacja energetyczna budynku poprzez: 
1) Wymianę instalacji grzewczej na nową, w tym zakup i wymianę  

grzejników, osprzętu,  
2) Wymianę starych/nieszczelnych okien, w tym również w części 

użytkowanej przez poradnię rehabilitacyjną, 
3) Wymianę wszystkich drzwi zewnętrznych (5 szt.), 
4) Docieplenie elewacji budynku (ocieplenie, nowy tynk, likwidacja 

ubytków w murze), 
5) Docieplenie, wymianę pokrycia dachowego,  
6) Zakup i instalację kolektorów słonecznych,  
7) Wymianę oświetlenia na energooszczędne, 
8) Adaptację pomieszczenia palacza na potrzeby podłączenia PUP do 

PEC, 
9) Podłączenie budynku PUP do PEC. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2∕rok); 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; 
liczba osób które uzyskały, 
podniosły kwalifikacje itp.) 

1 budynek podlegający termomodernizacji. 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynku -  ok. 338  tys.  
KWh (poprzez likwidację własnej kotłowni). 

Przewidywana redukcja emisji CO2 - 30 % 

 

Harmonogram działań 

do 30.04.2016.   przygotowanie wstępnych   
procedur dot. realizacji projektu, 

05 - 06.2016. 

05 - 06.2016.  

 

06 - 09.2016.  

 

06 - 09.2016. 

07 - 09.2016. 09 - 10.2016. 05 - 12.2016. 

zakup i montaż okien, 

docieplenie oraz wymiana 
pokrycia dachowego,  

wymiana instalacji grzewczej oraz 
podłączenie do PEC, 

zakup i instalacja kolektorów 
słonecznych, 

docieplenie elewacji budynku  

zakup i montaż drzwi, 

wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

Przewidywany termin 
rozpoczęcia realizacji projektu 

2016 

Przewidywany termin 
zakończenia realizacji projektu 

2017 

Osoba mogąca udzielić 
informacji na temat projektu: 

- Imię i nazwisko 

- Stanowisko służbowe 

- Telefon/fax 

- E-mail 

 

 

Adam Lewicki 

Dyrektor  

56 4984903 

tobr@praca.gov.pl 

 

 



Projekt 39 

Nazwa projektu Zmniejszenie emisji strat ciepła przez kompleksową termomodernizację 
budynku internatu RCKPiU 

Beneficjent Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy  

ul. Aleja Leśna 2, 87-300 Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu w zł : 1 250 000,00 zł 

Koszty kwalifikowane: 1 250 000,00 zł 

Koszty niekwalifikowane: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś priorytetowa 3, Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie 
Priorytet Inwestycyjny 4c – Wspieranie efektywności energetycznej w 
budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

środki EFRR: 1 062 500 zł (85%) 

wkład własny: 187 500 zł (15%) 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

Nie występuje  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Przedmiotowy budynek jest budynkiem z dwiema kondygnacjami, 

podpiwniczony z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym pokrytym 

blachodachówką. Wykorzystywany przez uczniów klas wielozawodowych z 

zasadniczej szkoły zawodowej, którzy dokształcają się w zakresie teoretycznych 

przedmiotów zawodowych w Ośrodku Dokształcania i Doskonalenia 

Zawodowego wchodzącego w skład RCKPiU w Brodnicy. Ciągły wzrost 

oczekiwań ze strony uczniów i ich rodziców, wymusza przeprowadzenie 

adaptacji pomieszczeń i dostosowanie standardów wyposażenia do wymagań 

użytkowników. Jednym z elementów jest wykonanie prac 

termomodernizacyjnych w celu ograniczenia strat ciepła i emisji CO2 do 

atmosfery.  

Zakres planowanych robót 

 Wykonanie audytu energetycznego budynku 

 Przygotowanie projektu budowlanego. 

 Przygotowanie projektu instalacji CO i wybór typu instalacji solarnej 

do ogrzewania CWU 

 Przygotowanie projektu instalacji elektycznej NN i monitoringu 

obiektu. 

 Wymiana stolarki drzwiowej na nową 

 Wykonanie termomodernizacji obiektu 

Konstrukcja budynku 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonane z cegły czerwonej na zaprawie 

cementowo – wapiennej, otynkowane tynkiem cementowo – wapiennym, 

obróbki blacharskie wykonane z blachy ocynkowanej, instalacja odgromowa na 

wspornikach mocowanych do ścian pionowych, rynny i rury spustowe 

wykonane z blachy ocynkowanej. Stolarka okienna wymieniona na nową PCV. 

Ściany fundamentowe wykonane z kamienia na zaprawie cementowej. Schody 

przeciwpożarowe zewnętrzne wykonane z profili stalowych  

Stan techniczny budynku 

 Ubytki w tynku zewnętrznym 



 Korozja obróbek blacharskich i schodach przeciwpożarowych, 

 Duże straty ciepła przez okna, ściany i stropodach, 

 Brak wentylacji grawitacyjnej w pokojach internatu 

 Zbyt mała wydajność instalacji grawitacyjnej w pomieszczeniach 

kuchni 

Opis projektowanych rozwiązań: 

a) Docieplenie ścian zewnętrznych w systemie BSO 

 Demontaż schodów przeciwpożarowych 

 Ustawienie rusztowań 

 Odbicie głuchych tynków i uzupełnienie nową zaprawą tynkarską 

 Gruntowanie ścian środkiem gruntującym 

 Montaż listwy cokołowej stalowej z kapinosem 

 Montaż nowych przewodów instalacji odgromowej w osłonie pod 

ociepleniem 

 Montaż docieplenia ścian zewnętrznych 

 Wykonanie warstwy zbrojącej z siatki z włókna szklanego zatopionej 

w zaprawie 

 Docieplenie ościeży okiennych i parapetów 

 Zabezpieczenie narożników budynku, otworów okiennych i 

drzwiowych narożnikami aluminiowymi z siatką  

 Wykonanie tynku silikatowego typu baranek 

b) Docieplenie ściany fundamentowej i cokołowej 

 Usuniecie opaski betonowej wokół budynku 

 Rozebranie podłoży z kostki betonowej 

 Odkopanie fundamentów na głębokość 1m 

 Oczyszczenie i skucie nierówności na ścianie fundamentowej i 

cokołowej 

 Uzupełnienie ubytków zaprawy cementowej 

 Wykonanie izolacji pionowej ściany fundamentowej folią kubełkową  

 Zasypanie wykopów  

 Ułożenie opaski z kostki betonowej  

 Montaż schodów przeciwpożarowych lub windy 

c) Docieplenie stropu nad poddaszem  

 Usunięcie istniejącego ocieplenia  

 Wykonanie termoizolacji w postaci wełny mineralnej gr. 20 cm. 

 Naprawa przeciekającego pokrycia dachowego 

d) Pozostałe prace remontowo modernizacyjne: 

 Montaż nawiewników okiennych higrosterowanych 

 Montaż parapetów wewnętrznych 

 Demontaż drzwi wejściowych i zaplecza kuchennego 

 Montaż drzwi wejściowych przeszklonych aluminiowych w kolorze 

brązowym 

 Adaptacja pomieszczenia WC na natryski 

 Usunięcie starych wykładzin w pokojach i wymiana na panele pcv 

 Montaż nowych schodów przeciwpożarowych lub windy 

e) Prace instalacyjne  

 wymiana instalacji CO i CUW na nową(nowe piony instalacyjne, 

przewody i grzejniki) 

 wymiana instalacji elektrycznej na nową 



 montaż instalacji solarnej OZE wspomagającej ogrzewanie CUW 

f) Prace wykończeniowe 

 Malowanie i szpachlowanie pomieszczeń 

Wskaźniki  Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych – 34 870kWh/rok (ok. 26%) 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt. 1 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

1. czerwiec – sierpień 2015 – wykonanie audytu energetycznego 
budynku 

2. wrzesień 2015 – luty 2016 – przygotowanie projektu budowlanego, 
projektu instalacji elektrycznej, solarnej, monitoringu, uzyskanie 
stosownych pozwoleń 

3. marzec 2016 - Przygotowanie, ogłoszenie przetargu na wykonanie 
robót 

4. kwiecień 2016 – wybór wykonawców robót 
5. czerwiec-sierpień 2016 wykonanie prac termomodernizacyjnych 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

czerwiec 2015  

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

sierpień 2016 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Jarosław Hiszpański 

Dyrektor RCKPiU 

Tel. 564983291 

j.hiszpanski@rckpiu.edu.pl 

 

Projekt 40 

Nazwa projektu 
 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 
 

Beneficjent 
 

Zespół Szkół Specjalnych w Brodnicy 
 

Koszt całkowity projektu w zł 
 

1650 000,00 zł 
 

Priorytet inwestycyjny w ramach RPO 
 

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. 
PI 4c – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
i w sektorze mieszkaniowym. 
 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne ( budżet beneficjenta ): 
Środki RPO ( EFRR, EFS ) 
Środki inne: ( np. prywatne, WFOŚ, środki budżetu państwa, województwa itp.) 
 

Środki RPO ( EFRR): 
- 85% tj.1367 135.90 zł 
Budżet państwa - budżet jednostki: 
 - 15% tj. 241 259.27 zł środki kwalifikowane 
 - 41 604,82 zł środki niekwalifikowane 



 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony A4),tj. 
- główne elementy składowe, wyróżniane fazy realizacji projektu, podprojekty itp., 
- uzasadnienie projektu, zwłaszcza w kontekście jego wpływu na sytuację zdiagnozowaną w obszarze wsparcia, itp. 
- powiązania z innymi projektami. 
 

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy przy ul. 
Kochanowskiego 2. Obiekt składa się z budynku głównego oraz hali sportowej, połączonych łącznikiem. Szkoła 
wybudowana została równocześnie z halą sportową w 1989 roku. Problemem głównym zidentyfikowanym dla 
projektu jest niski standard cieplny i obniżona funkcjonalność budynku szkoły. Przyczyną pośrednią są 
niewystarczające nakłady finansowe na realizację prac termomodernizacyjnych w/w budynku. problemami 
źródłowymi są: 
-niska izolacyjność termiczna przegród budowlanych(ścian, dachów, stropodachów), 
-niska sprawność systemu grzewczego, 
-zły stan stolarki okiennej. 
Skutkami powyższych problemów są: 
-nadmierne straty ciepła, 
-wysokie koszty ogrzewania budynku, 
-wzrost zanieczyszczenia powietrza, 
-niska atrakcyjność budynku, 
-obniżony komfort przebywania w budynku. 
Budynek nie posiada odpowiedniej izolacji termicznej, przez co wykazuje zwiększone zapotrzebowanie na energię. 
Zużycie ciepła w budynku, ze względu na jego duże straty, jest znacznie wyższe niż przewidują to dopuszczalne 
normy dla budynku użyteczności publicznej. Kwestią problematyczną jest niska izolacyjność termiczna przegród , 
stolarki okiennej, która powoduje duże straty ciepła w obiekcie, a tym samym zwiększenie zużycia energii. Powyższe 
problemy obniżają komfort cieplny w omawianym budynku. Niska sprawność systemu grzewczego wiąże się z 
wysokim, a jednocześnie nie efektywnym zużyciem paliwa, którego energia nie jest w pełni wykorzystywana, co 
przekłada się na znaczne koszty eksploatacyjne. Koszty te są generowane również w wyniku dużych strat energii 
cieplnej związanej z niską izolacyjnością cieplną przegród budynku. Nie utrzymanie odpowiedniego komfortu 
cieplnego, znaczne stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, niewłaściwa cyrkulacja powietrza, jak również zbyt duża 
wilgotność powietrza, powodują złe samopoczucie, bóle głowy, zmęczenie i rozdrażnienie. Wpływają także na 
problemy z koncentracją uwagi oraz powodują problemy zdrowotne. W konsekwencji elementy te w sposób 
pośredni wpływają na jakość i efektywność nauczania.  
Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej pomoże zniwelować problem główny bowiem, wzrośnie 
efektywność energetyczna obiektu, zostaną zmniejszone koszty ogrzewania w wyniku zmniejszenia energochłonności 
obiektu, zmniejszą się również straty ciepła, co będzie skutkować większym komfortem pracy i nauki. Zmniejszy się 
także zanieczyszczenie atmosfery, gdyż będzie potrzeba mniej paliwa do odpowiedniego ogrzania budynku. Projekt 
pozytywnie oddziałuje na politykę zrównoważonego rozwoju, w tym ochrony środowiska 
W związku z tak szerokim spektrum pozytywnego oddziaływania niniejszej inwestycji, należy podkreślić konieczność 
jej realizacji. 
 
 W ramach projektu zaplanowano realizację następujących działań: 

1. Prace przygotowawcze: 
- dokumentacja projektowa,  
- audyt energetyczny,  
- studium wykonalności, 
- aktualizacja audytu energetycznego,  
- aktualizacja dokumentacji projektowej). 
2. Roboty budowlane obejmujące: 
-  wymianę stolarki okiennej,  
- ocieplenie ścian zewnętrznych z użyciem styropianu,  
- ocieplenie dachu  
- docieplenie cokołu na dachu, 
- docieplenie i wentylacja  stropodachów, 
-wymiana rynien i rur spustowych na plastikowe z PCV, 
-roboty instalacyjne(odbudowanie instalacji odgromowej budynku), 
-  modernizację wewnętrznej instalacji systemu grzewczego  
3. Nadzór inwestorski. 
4. Promocja projektu. 

Celami ogólnymi projektu są: 
-obniżenie kosztów ogrzewania, 
-zmniejszenie energochłonności budynku, 



-zmniejszenie strat ciepła w obiekcie, skutkujące większym komfortem pracy i nauki, 
-poprawa atrakcyjności budynku użyteczności publicznej, 
-ograniczenie emisji zanieczyszczeń w wyniku zmniejszenia zużycia paliwa do celów grzewczych, 
-spadek zanieczyszczenia powietrza, wpływający na poprawę stanu środowiska naturalnego województwa kujawsko-
pomorskiego poprzez rozwój infrastruktury ochrony powietrza w regionie. 
Celem głównym projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 
poprzez jego termomodernizację, przyczyniającą się do poprawy stanu powietrza atmosferycznego oraz ograniczenia 
strat ciepła. 
Cele projektu są zgodne, powiązane z innymi projektamitj. z: 
1.Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 
na lata 2014-2020.                                                                                                                                                      
Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. 
PI 4c – Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych 
i w sektorze mieszkaniowym. 
2.Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko – Pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+. Priorytet 
„Silna metropolia”. Cel strategiczny „Sprawne zarządzanie”. Kierunek działań „ Poprawa efektywności 
energetycznej”. 
3.Planem zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego.  
4.Europejską Siecią Ekologiczną NATURA 2000. 
5.Strategią Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego  Powiatu Brodnickiego. 
 
 

Wskaźniki 
( np.: spadek emisji CO2/rok; liczba instytucji kultury objętych wsparciem; długość ścieżek rowerowych; liczba osób 
objętych wsparciem, szkoleniem; liczba osób które uzyskały, podniosły kwalifikacje; itp. )  
 

Monitorowanymi wskaźnikami projektu będą: 
- ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektu termomodernizacji, 
- zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenek siarki, tlenki azotu, pyły, dwutlenek węgla, 
- obniżenie kosztów ogrzewania, 
- podniesienie jakości warunków pracy i jakości nauczania. 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 sztuka  

Harmonogram działań 
 

Prace przygotowawcze - 10. 2011r. 
Roboty budowlane        - 03. 2016 r.- 11.2016 r. 
Nadzór inwestorski       - 03.2016 r. - 11.2016 r. 
Promocja projektu         - 03. 2016 r. 11.2016 r. 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu 
 

03. 2016 r. 

Przewidywany termin zakończenia realizacji projektu 
 

11.2016 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na temat projektu: 
- imię i nazwisko Anna Słomińska 
- stanowisko służbowe Dyrektor  Zespołu Szkół Specjalnych w Brodnicy 
- telefon/fax 698093634 
- e-mail a-slominska@wp.pl  
 

 

Projekt 41 

Nazwa projektu  „Doposażenie pracowni kształcenia zawodowego na drodze w zdobywaniu 

kwalifikacji zawodowych” 

Beneficjent  Regionalne Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł  1 770 000,00 zł 



Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś Priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry 
 
PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 

rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 

infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

Całkowita wartość projektu – 1 770 000,00 zł 

EFRR – 85% - 1 504 500,00zł 

Wkład własny – 15% - 265 500,00 zł 

Występowanie pomocy publicznej 

w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt będzie 

realizowany przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na 

zysk. Beneficjenci projektu nie ponoszą żadnych kosztów uczestnictwa w 

projekcie. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, 

wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie 

realizacji projektu, 

zwłaszcza w 

kontekście jego 

wpływu na 

sytuację 

zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, 

itp. 

 Powiązania z 

innymi projektami 

Projekt będzie realizowany w Regionalnym Centrum Kształcenia Praktycznego 

i Ustawicznego w Brodnicy. Na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje się 

rosnące zapotrzebowanie na zdobywanie umiejętności z zakresu nowoczesnych 

technologii, głównie w przemyśle branży mechanicznej i budowy maszyn i 

pojazdów samochodowych. Szkoła i jej pracownie nie mają wystarczającego 

wyposażenia, aby sprostać dynamicznemu rozwojowi tych branż. Brak 

systematycznego doposażania pracowni szkolnych spowodował rozdźwięk 

między zapotrzebowaniem firm, oczekiwaniami uczniów, a także 

możliwościami realnej nauki w tych obszarach. Po doposażeniu pracowni w 

niezbędny sprzęt RCKPiU będzie mogło poszerzyć ofertę o realizację nauki na 

kwalifikacyjnych kursach zawodowych oraz kursach umiejętności które 

wyposażą uczestników w konkretne umiejętności poszukiwane na lokalnym 

rynku pracy. Dodatkowo po doposażeniu pracowni maszynowej obróbki 

drewna możliwe będzie zacieśnienie współpracy z dużą lokalną firmą SITS, dla 

której prowadzone będą kursy doszkalające pracowników oraz kursy 

przekwalifikowujące dla zainteresowanych pracą w tejże firmie. Zostanie także 

utworzona baza do naprawy i remontów wyposażenia szkół (krzesełka, stoliki 

szkolne, szafki) z naszego powiatu.    

 Zadanie  

Przebudowa, adaptacja i doposażenie pracowni przedmiotowych oraz 

organizacja ośrodków egzaminacyjnych dla obszarów mechanicznych, 

budowlanych i administracyjno - usługowych 

 

1. Doposażenie pracowni mechanicznej o systemy CNC – zakup 

oprogramowania CNC – mts TopTurn i Topmill wraz z panelem 

egzaminacyjnym oraz stanowiskami komputerowymi, tablicą multimedialną i 

rzutnikiem. Przystosowanie pracowni mechanicznej do przeprowadzania 

praktycznej części egzaminów zawodowych – roboty budowlane i instalacje 

elektryczne – koszt 97 500,00 zł. Do współpracy z oprogramowaniem 

wykorzystane zostaną komputery z istniejącej pracowni komputerowej. 

 

2. Doposażenie pracowni obróbki ręcznej i mechaniki maszyn. Zakup 

tokarki uniwersalnej, frezarki, wiertarek stołowych, szaf i wózków 

narzędziowych, wycinarki plazmowej  lub wodnej, giętarki oraz paleniska wraz 



z kotliną kowalską i wentylatorem – 229 650,00 zł 

3. Doposażenie pracowni fryzjerskiej i adaptacja sali na utworzenie 

dodatkowych  stanowisk egzaminacyjnych – koszt 57 066,00 zł, 

4. Doposażenie pracowni kosmetycznej i adaptacja pomieszczenia na 

utworzenie stanowisk egzaminacyjnych dla kwalifikacji A.61 i A.62 – koszt  

61 950,00zł. 

5. Doposażenie pracowni rolniczo – samochodowej – zakup  koszt 128 

000,00 zł 

- montażownica i wyważarka z zestawem do wulkanizacji  

- podnośnik nożycowy    

- podnośniki bałwanki 2szt.  

- interfejs tester diagnostyczny  

- sprężarka tłokowa   

6. Przebudowa wiat pod kątem utworzenia stanowisk egzaminacyjnych 

dla zawodów z branży budowlanej, rolniczej i samochodowej oraz 

realizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów 

umiejętności zawodowych – koszt 948 000,00zł.  

7. Doposażenie pracowni komputerowej – 15 sztuk komputerów klienckich 

z systemem operacyjnym Windows + serwer MS SBS + akcesoria sieciowe – 

62.500,00zł  

8. Doposażenie pracowni maszynowej obróbki drewna – koszt 

126.500,00zł 

- wiertarko-frezarka – 20.000,00zł 

- pilarka tarczowa – 25.000,00zł 

- strugarka grubiarka – 50.000,00zł 

- okleiniarka – 8.000,00zł 

- odciąg do wiórów – 5.000,00zł 

- strugnica stolarska – 4.500,00 zł 

Szafka narzędziowa z wyposażeniem – 9.000,00 zł 

Elektronarzędzia – 5.000,00 zł 

9. Doposażenie i  modernizacja   pracowni sprzedaży  połączonej z 

"kawiarenką szkolną dla uczniów"- zakup sprzętu i adaptacja sali na 

utworzenie nowych stanowisk egzaminacyjnych w zawodzie sprzedawca – 53 

534,00 zł 

Projekt powiązany z projektem złożonym przez Regionalne Centrum 

Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Brodnicy w ramach PI 10iv Lepsze 

dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, 

ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz 

wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 

poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów 

nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną 

naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami, pt. 

„Nowoczesne umiejętności kluczem do zatrudnienia”. 



Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Produktu: 

Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 17 osób 

Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych systemu oświaty – 8 

sztuk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań 

 

 Pracownia 
mechaniczna 

Pracownia 
rolniczo – 
samochod. 

Pracownia 
fryzjerska 

Pracownia 
budowl. 

Prac 
sprze
d. 

Prac. 
komp
. 

Prac. 
obróbki 
drewna 

15/1
6 

       

16/1
7 

       

17/1
8 

       

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 Wrzesień 2015 r 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 Wrzesień 2018 r 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Jarosław Hiszpański 

Dyrektor RCKPiU 

j.hiszpanski@rckpiu.edu.pl 

tel. 056 (498 32 91) 

Projekt 42 

Nazwa projektu  Wyposażenie pracowni kształcenia eksperymentalnego 

Beneficjent  Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

 Koszt całkowity projektu  1 220 000 zł 

Koszty kwalifikowane 1 220 000 zł 

Koszty niekwalifikowane 0  zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
 

Źródła finansowania projektu i 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

EFRR: 1 037 000zł 

Wkład własny: 183 000zł 

 

 

mailto:j.hiszpanski@rckpiu.edu.pl


Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej 

w projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy jest największą placówką kształcenia 
zawodowego w powiecie brodnickim. Naukę w szkole pobiera ponad 1200 
uczniów w zawodach technik ekonomista, logistyk, budownictwa, 
mechatronik, handlowiec, informatyk na poziomie technikum oraz we 
wszystkich zawodach na lokalnym rynku pracy, w zależności od miejsca 
praktyki, w zakresie szkoły zawodowej. Problemem, z którym szkoła się 
boryka jest brak odpowiedniego wyposażenia pracowni do kształcenia 
zawodowego, a tym samym bardzo ograniczone możliwości kształcenia 
eksperymentalnego i specjalistycznego. Dotyczy to szczególnie takich 
obszarów, jak kształcenie języków obcych zawodowych ( wszyscy uczniowie – 
ok 1200), kształcenie w zawodzie mechatronik (ok. 120 uczniów technikum 
oraz elektrotechnik na poziomie szkoły zawodowej- ok. 50 uczniów), 
informatyk (z pracowni informatycznej korzystają wszyscy uczniowie – ok. 
1200), handlowiec i ekonomista (ok. 200 uczniów)oraz technik budownictwa 
(ok. 120 uczniów) oraz mechanik pojazdów (ok. 150 uczniów). Realizacja 
projektu pozwoli na stworzenie centrum kształcenia eksperymentalnego i 
praktycznego zgodnie z ministerialnymi programami wsparcia szkolnictwa 
zawodowego. Szkoła stanie się placówką konkurencyjną dla istniejących, 
podobnego typu szkół, w województwie zapewniając uczniom pełniejsze 
wsparcie w pozyskiwaniu niezbędnych umiejętności. Obecnie uczniowie mają 
małe możliwości praktycznego ćwiczenia swoich umiejętności- w zasadzie 
jedynie poprzez udział w praktykach i stażach w lokalnych firmach. Na 
poziomie technikum uczniowie zdani są w zasadzie na kształcenie w szkole. 
Stworzenie im możliwości kształcenia eksperymentalnego i praktycznego nie 
tylko podniesie poziom ich kompetencji zawodowych, ale co bardzo ważne 
podniesie ich poziom motywacji do nauki- zajęcia będą nastawione w 
większym stopniu niż dotąd na samodzielną pracę ucznia.  
Projekt przewiduje: 

 Przygotowanie infrastruktury szkoły na przyjęcie nowych pracowni 
(przeprowadzenie niezbędnych prac adaptacyjnych i 
przygotowawczych w pomieszczeniach szkolnych) 

 Przygotowanie dodatkowych punktów sanitariatów szkolnych 

 Zakup wyposażenia (urządzeń i programów) pracowni języków 
zawodowych, mechatroniki, informatyki, handlowej i ekonomicznej, 
budownictwa, mechaniki pojazdów 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; 

liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

PI 10i Wskaźniki Rezultatu: 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt 
TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują 
doposażenie do prowadzenia zajęć edukacyjnych – 1 szt. 

 
Wskaźniki Produktu: 

 Liczba szkół i placówek systemu oświaty wyposażonych w ramach 
programu w sprzęt TIK do prowadzenia zajęć – 1szt. 

 Liczba szkół, których pracownie przedmiotowe zostały doposażone 
w programie – 1 szt. 

 
 

Stan przygotowań i harmonogram 

realizacji przedsięwzięcia 

Obecnie rozpoczęto prace infrastrukturalne w szkole. 

Dalsze przygotowanie infrastrukturalne – prace budowlane 

Zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni zawodowych 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
 2015 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
 2018 



Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 DYREKTOR: 
mgr inż. Jacek Gniadkowski  - jgniadkowski@zszbrodnica.pl 
56498-24-66 
 

 

LISTA REZERWOWA  

Projekt 1 

Nazwa projektu Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Łaszewie poprzez budowę placu 
zabaw dla dzieci w wieku od 3 lat z bezpieczną nawierzchnią 

Beneficjent Gmina Bartniczka 

Koszt całkowity projektu w zł 70 000 PLN  

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz 
zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój 
infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki EFRR  –  45 500 zł 
Środki własne –  24 500 zł (w tym VAT) 
  

Występowanie pomocy publicznej Projekt nie objęty pomocą publiczną 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Status : jednostka samorządowa, 

Zakres projektu: 

1. Opracowanie dokumentacji projektowej ,  
2. Budowa placu zabaw. 

 

Uzasadnienie realizacji projektu: 

Gmina prowadzi przedszkole. Biorąc pod uwagę powierzchnie oraz 
wyposażenie opieką przedszkolną może być objętych więcej dzieci niż 
dotychczas. Zatem w celu wzbogacenia oferty przedszkola oraz pozyskania 
większej liczby dzieci konieczne jest wybudowania placu zabaw dla dzieci w 
wieku od 3 lat.   

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Odsetek dzieci w wieku 3-4 lata objętych wychowaniem przedszkolnym - 10% 

Harmonogram działań - 2015 – 2016 – Przygotowanie dokumentacji projektowej,  
- 2016 – 2018 – realizacja inwestycji.  

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2015  

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

Piotr Ruciński  
kierownik WIOŚiR 
56 4936813 
piotr@ugbartniczka.pl  

mailto:jgniadkowski@zszbrodnica.pl


 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Projekt 2 

Nazwa projektu Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na energooszczędne 

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

2.670.000,00 
2.670.000,00 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

RPO – 2.403.000 zł  
Własne – 267.000 zł  

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zostanie zamontowanych 190 lamp hybrydowych w 20 sołectwach.   
 
- wzrost jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich  
- wzrost konkurencyjności terenów wiejskich  
 
- zadanie realizowane w ramach wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

-  

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Przebudowa drogi gminnej,  
Promocja 



Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

Projekt 3 

Nazwa projektu Wymiana pokrycia dachowego z remontem kominów w budynku wpisanym 
do ewidencji zabytków w miejscowości Grzybno (pałac)     

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

100.000 
100.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO – 90.000 
Własne – 10.000 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zostanie wymienione pokrycie dachowe oraz remont kominów,  
 
- wzrost jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich  
- wzrost konkurencyjności terenów wiejskich  
 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

- liczba zabytków nieruchomych objętych wsparciem - 1 

Harmonogram działań 

Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Przebudowa drogi gminnej,  
Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 2018 



realizacji projektu 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

Projekt 4 

Nazwa projektu Remont budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrowie       

Beneficjent Gmina Bobrowo  

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 
Koszty niekwalifikowalne 

500.000 
500.000 
0 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

6c Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne (budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

RPO – 450.000 
Własne - 50.000 

Występowanie pomocy publicznej  W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie jest nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Przebudowa, remont budynku ośrodka kultury w Bobrowie  
- przystosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych (remont toalet, 
wnętrza,) 
 
- wzrost jakości życia mieszkańców na terenach wiejskich  
- wzrost konkurencyjności terenów wiejskich  
 
 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

- liczba instytucji kultury objętych wsparciem – 1 sztuka    

Harmonogram działań 
Prace przygotowawcze, 
Przeprowadzenie procedury przetargowej,  
Przebudowa drogi gminnej,  



Promocja 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2017 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2017 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Grzegorz Puścian  
Inspektor  
564951824 w.41 
grzegorz.puscian@bobrowo.org 

 

Projekt 5 

Nazwa projektu 
„Budowa ścieżki pieszo – rowerowej wokół jeziora Niskie Brodno na 
odcinku od skrzyżowania ulic Wczasowej i Niskie Brodno do drogi 

powiatowej w miejscowości Żmijewo” 

Beneficjent gmin: Bobrowo, Zbiczno, Brodnica oraz Miasto Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł 4 500 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4e 
Promowanie strategii  niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej  
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 

WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

Środki gmin: Bobrowo, Zbiczno i Brodnica oraz Miasto Brodnica – wkład 
własny 
Środki RPO 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie na obszarze trzech gmin: Bobrowo, 
Zbiczno i Brodnica oraz na terenie miasta Brodnica. 

Planowana do wykonania ścieżka pieszo – rowerowa będzie miała 

długość około 8 km, średnia szerokość wynosić będzie 3,5 m.     

Pierwszy odcinek planowanej ścieżki biegnie wzdłuż ulicy, wśród 

zabudowy miejskiej. Następnie trasa ścieżki wspólna jest z drogą gruntową, 

ciągnie się  wzdłuż jeziora Niskie Brodno. Od strony wschodniej trasa ścieżki 

miejscami przylega bezpośrednio do brzegu jeziora. W otoczeniu zbiornika 

miejscami występuje strefa szuwarów – szuwar trzcinowy Phragmitetum australis. 

Na niektórych odcinkach brzeg jeziora oddzielony jest od ścieżki płatami 

podmokłych zadrzewień olszowych (z olszą czarną Alnus glutinosa). Tereny 

położone w sąsiedztwie jeziora są najcenniejszymi przyrodniczo fragmentami na 

całej trasie ścieżki. Z uwagi na termin sporządzania niniejszego opracowania nie 

było możliwości wykonania inwentaryzacji przyrodniczej. Dokonano natomiast 

wizji terenowej w celu rozpoznania siedlisk przyrodniczych, jak również 

posłużono się informacjami pochodzącymi z Programu Ochrony Przyrody 

Nadleśnictwa Brodnica. Obszary położone w sąsiedztwie linii brzegowej uznano 

za najcenniejsze głównie z uwagi na potencjalną możliwość występowania tam 

chronionych gatunków roślin i zwierząt. Ponadto strefa styku jeziora i lasu 



stanowi także siedlisko lęgowe wielu chronionych gatunków ptaków wodno – 

błotnych.  Od strony zachodniej teren ma duży stopień nachylenia, w 

bezpośrednim sąsiedztwie drogi gruntowej na niektórych odcinkach trasy 

znajdują się smugi zadrzewień przydrożnych. Powyżej zlokalizowane są pola 

uprawne. Po około 1,5 km droga gruntowa po której poprowadzona będzie trasa 

ścieżki skręca do lasu. Dominującym zbiorowiskiem leśnym w otoczeniu drogi 

jest kontynentalny bór mieszany - Querco roboris-Pinetum. W drzewostanie  

występuje  tu przede  wszystkim  sosna  zwyczajna Pinus sylvestris  z udziałem  

dębów szypułkowego  i  bezszypułkowego  Quercus robur i Q. pertaea oraz  brzozy  

brodawkowatej Betula pendula  z  dębem,  bukiem,  świerkiem w drugim  piętrze.  

Dobrze  wykształconą  warstwę  podszytu  reprezentują:  jarząb,  leszczyna, 

jałowiec, kruszyna i in. Oprócz  typowych  składników  runa  jak  borówka  

czarna  i  borówka  brusznica,  orlica pospolita,  siódmaczek  leśny,  często  

występuje   malina  właściwa,  konwalijka dwulistna, szczawik zajęczy, trzcinnik 

leśny, kosmatka owłosiona i inne. Na niewielkich odcinkach do drogi przylegają 

uprawy leśne w postaci młodników.  W rejonie jeziora Wysokie Brodno i 

miejscowości Lisa Młyn otoczenie drogi zmienia się znów w krajobraz bardziej 

antropogeniczny. Występuje tu mozaika pól uprawnych, zabudowań, niewielkich 

enklaw leśnych (z sosną jako głównym składnikiem drzewostanu) oraz ciągów 

zadrzewień przydrożnych. Następnie trasa ścieżki biegnie wzdłuż jeziora 

Wysokie Brodno, od strony południowej przylega do niej ściana lasu - w dalszym 

ciągu jest to scharakteryzowany powyżej kontynentalny bór mieszany. Ostatni 

odcinek ścieżki przebiega w krajobrazie wybitnie rolniczym.      

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; 

liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób 

objętych wsparciem, szkoleniem; 

liczba osób które uzyskały, 

podniosły kwalifikacje; itp.) 

długość ścieżek rowerowych – 8 km 
liczba osób korzystających z infrastruktury – 500 os./rok 
 

Harmonogram działań 

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco: 

2. Prace przygotowawcze: 01.2015 – 05.2015, 
2.   Prace budowlane: 03.2017 – 04.2018, 

 Nadzór inwestorski: 03.2017 – 04.2018, 

 Promocja projektu: 03.2017 – 04.2018, 

Przewidywany termin 

rozpoczęcia realizacji projektu 

01.2015 

Przewidywane termin 

zakończenia realizacji projektu 

04.2018 

Osoba mogąca udzielić 

informacji na temat projektu: 

I. Imię i nazwisko 
II. Stanowisko służbowe 
III. Telefon/fax 
IV. E-mail  

 
 
Andrzej Czyżewski 
Kierownik Biura Urbanistyki 
56 49 30 606 
aczyzewski@brodnica.pl 
 

 

mailto:aczyzewski@brodnica.pl


Projekt 6 

Nazwa projektu 

 
 
 

 Budowa   ścieżki   rowerowej   wzdłuż  ul.  Cmentarnej.  
 
 

Beneficjent Gmina Miasta  Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 160000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

    4 e        
Promowanie strategii  niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w 
szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej  
multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających 
oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu            

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

             

              RPO: 136.000,00 zł 

Budżet gminy:   44.000,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Ulica  Cmentarna  jest  ulicą  układu  komunikacyjnego  obsługującego  drogę 

klasy „D”. Długość  projektowanego  odcinka  drogi  wynosi  164,65m. 
Początek  odcinka  drogi  to  skrzyżowanie  z  ul. Sądową- km 0+000, koniec  
odcinka  to  połączenie  z  projektowanym  w  ramach  projektu  obwodnicy  
drogi  krajowej  nr15 

km 0+164,65.Celem  opracowania  jest  przebudowa  nawierzchni  jezdni  z  
gruntowej  na  ulepszoną - nawierzchnia  z  betonu  asfaltowego oraz  budowa  
jednostronnego  chodnika  i  ścieżki  rowerowej na  tym  odcinku. W  dalszym  
etapie  budowa  chodnika  i  ścieżki  rowerowej  planowana  jest  do  
połączenia  z  ciągiem  pieszo-rowerowym  planowanym  do  realizacji  w  
ulicy  Niskie  Brodno. 

W  ramach  opracowania  projektowego  znajduje  się  jezdnia  o  szerokości  
6,0m,  chodnik  o  szerokości  1,5m  oraz  dwukierunkowa  ścieżka  o  
szerokości  2,0m. Opracowanie  projektowe  branży  drogowej  obejmuje  
również  budowę  ścieżki  rowerowej  z  chodnikiem  wzdłuż  ulicy  Sądowej  
na  odcinku  160,0m  do  Ronda  Toruńskiego. Na  tym  odcinku  
zaprojektowano  ścieżkę  rowerową  dwukierunkową  o  szerokości  2,0m  
oraz  chodnik  o  szerokości  2,0m,  lokalizacja  w  miejscu  istniejącego. 
Chodnik  ze  ścieżką  na  projektowanym  odcinku  ul.  Cmentarnej  
zaprojektowany  po  prawej  stronie  drogi  oddzielony  od  jezdni  pasem  
zieleni  o  zmiennej  szerokości. Projekt  powiązany  jest  z projektem  
budowy  obwodnicy  wzdłuż  drogi  krajowej  nr  15. Realizacja   

projektu  będzie  kontynuacją  wybudowanej  ścieżki  rowerowej  przy  
południowo- zachodniej  obwodnicy. Wykonanie  ww.  inwestycji  umożliwi  
połączenie  komunikacyjne -  rowerowe  z  terenami 

rekreacyjnymi  nad   Niskim  Brodnem. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

 
Zestawienie  powierzchni: 
  - jezdnia  szerokości  6,0m  - 164,65 m 
  -  chodniki                             - 510,00 m 
  - ścieżki  rowerowe               - 510,00m 
   



które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Harmonogram działań 

Harmonogram  realizacji  projektu: 

1.Prace przygotowawcze: 

- Projekt  Budowlany-  28.02. 2015 r. 

- Roboty   budowlane- 06. 2016r.- 11.2016r. 

- Nadzór  inwestorski-  06.2016.r.- 11.2016r. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

-  czerwiec  2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

-  listopad     2016.r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
  
   
   Tadeusz  Urbański 
   Główny  Specjalista  GMI. 
    0-56 49 30 629 
    turbanski@brodnica.pl 
 

 

Projekt 7 

Nazwa projektu Wzbogacenie atrakcyjności kulturowej  kościoła poprzez konserwację 
elewacji i utworzenie lapidarium. 

Beneficjent Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 

 

1 880 000,00 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

6 c 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

RPO 

  282 000,00 

1598 000,00 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

         Kościół farny p.w. Św. Katarzyny  wzniesiony został w latach 1285 – 

1370. Gotyckie prezbiterium fundowane w 1285 r. przez proboszcza 

Mikołaja z Sandomierza ukończone około 1320 r., korpus i pozostałe części 

w latach 1340 – 1370. Jest to budynek ceglany, trójnawowy, halowy, z prosto 

zamkniętym prezbiterium oraz z wieżą na planie kwadratu. Pierwotnie 

planowano wzniesienie dwóch wież: północnej i południowej. Wybudowano 

tylko wieżę południową o wysokości 50 m. 

mailto:turbanski@brodnica.pl


zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

     Stan elewacji jest zły, najbardziej zniszczone są wyższe partie kościoła, 

elementy szczególnie narażone na działanie wody opadowej  jak np. gzymsy, 

parapety okien oraz partie przyziemia podciągające wodę z gruntu. Wiele 

cegieł osypuje się, brakuje spoin, przy silnych wiatrach istnieje 

niebezpieczeństwo odrywania się fragmentów cegieł i spadania ich na teren 

kościoła. Przez wypłukane spoiny woda wnika w głąb muru powodując 

dalsze jego niszczenie. W przeszłości wiele napraw i uzupełnień wykonano z 

bardzo mocnej, nieelastycznej zaprawy cementowej. Naprawy i całe 

elementy wykonane z tej zaprawy (parapety) są nieestetyczne i szkodliwe, 

powinny zostać wymienione na odpowiednio dobrane materiały 

specjalistyczne oraz cegłę Kościół nie ma rozwiązanego problemu 

odwodnienia fundamentów. Konieczne jest skucie betonowych opasek , 

wykonanie drenażu i skierowanie wody do studzienek kanalizacji deszczowej. 

      Okna witrażowe osłonięte są obecnie nieestetycznymi metalowymi 

siatkami. Planowana jest konserwacja witraży i założenie dodatkowego 

oszklenia szkłem bezpiecznym. Konserwacji poddane zostaną też wszystkie 

zabytkowe drzwi, szczególnie niewielkie drzwi w elewacji zachodniej. 

      Elewacje kościoła były bogato dekorowane malowanymi maswerkami, 

wiele z nich już odkryto i poddano konserwacji, natomiast pozostałe czekają 

na odkrycie. Dzięki odkrytym i zakonserwowanym dekoracjom kościół 

niesłychanie zyskuje na atrakcyjności, już z daleka kolorowe maswerki 

przyciągają turystów i zachęcają do odwiedzenia świątyni. 

     Parafia zamierza dodatkowo wzbogacić atrakcyjność kościoła poprzez 

utworzenie na I-szym piętrze kaplicy Św. Krzyża niewielkiego lapidarium, w 

którym wyeksponowane zostaną oryginalne gotyckie kamienne zworniki (ze 

scenami figuralnymi) ze sklepienia kościoła oraz inne ciekawe detale 

architektoniczne .Obecne oświetlenie terenu kościoła zostanie wymienione 

na oświetlenie typu LED w celu zmniejszenia zużycia energii. 

     Miasto Brodnica stanowi centrum regionu turystycznego – pojezierza 

brodnickiego, dużym magnezem przyciągającym turystów do miasta jest 

również bogactwo architektury gotyckiej, której kościół jest najważniejszym 

przykładem. Rozwój turystki ma duże znaczenie dla gospodarki całego 

miasta i regionu. Brodnica leży na wpisanym na listę dziedzictwa UNESCO 

Szlaku Św. Jakub, Szlaku Gotyku Ceglanego i Szlaku Towarzystwa 

Jaszczurczego. 

 

    Obecnie  zakończone zostały prace przy elewacjach wieży, konserwacji 

poddane zostały również: ażurowy szczyt wschodni oraz szczyt 

 zachodni – oba z bogatą dekoracją maswerkową Projekt będzie obejmował: 

- elewacja północna i południowa prezbiterium 

- elewacja północna i południowa korpusu nawowego 

- drenaż wokół kościoła 

- utworzenie lapidarium 



- wymiana oświetlenia na ledowe na terenie kościoła 

 

Cele zadania 

- Poprawa bezpieczeństwa wiernych i zwiedzających 

- Zahamowanie destrukcji gotyckiego muru, uratowanie gotyckich tynków z 

dekoracją     

  malarską 

- Odczytanie i rekonstrukcja dekoracji maswerkowej 

- Konserwacja i ochrona witraży 

- Wykonanie odwodnienia fundamentów kościoła 

- Zmniejszenie zużycia energii poprzez wymianę oświetlania 

- Wzbogacenie atrakcyjności kościoła poprzez utworzenie lapidarium 

- Poprawa wizerunku kościoła jako ważnego elementu panoramy miasta. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Powierzchnia  - 1317 m2  

13 okien witrażowych 

 

W realizację projektu zaangażowanych będzie ok. 40 osób.  

Harmonogram działań 

2016 r. –  północna i południowa elewacja prezbiterium 

                wartość -530 000,00 

2017 r. -  północna elewacja korpusu nawowego i wymiana oświetlenia 

                wartość -730 000,00 

2018 r. – południowa elewacja korpusu nawowego , utworzenie lapidarium i 

drenaż –  wartość - 620 000,00 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

2016r.  

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

2018r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 
 
 
Ks. Krzysztof Lewandowski – Proboszcz parafii  
Irena Bulderberg – konserwator . 



 Telefon/fax 

 E-mail  

tel.603 938 533, relief-bulderberg@wp.pl 
 

 

Projekt 8 

Nazwa projektu 

 
„Utworzenie Centrum Edukacji Historyczno-Kulturowej w 

zrewitalizowanym zespole zamkowo-pałacowym w Brodnicy” 
 

Beneficjent Gmina Miasta  Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 7 220 221,73 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

                       6 c RPO 
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 
 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

             

              RPO: 6 137 188,47  zł 

Budżet gminy: 1 083 033,26  zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Projekt „Utworzenie Centrum Edukacji Historyczno – Kulturowej w 
zrewitalizowanym zespole zamkowo-pałacowym” realizowany będzie w 
obiektach wpisanych do rejestru zabytków tj. Zamku krzyżackim oraz 
Pałacu Anny Wazówny. 

Przedmiotowa inwestycja obejmuje rewitalizację zabytkowych obiektów, 
zakup wyposażenia umożliwiającego poszerzanie oferty kulturalnej i 
edukacyjnej Gminy oraz uruchomienie strony internetowej Centrum 
Edukacji Historyczno – Kulturowej,  
w tym wirtualnej galerii Gminy. Wszystkie prace przewidziane w projekcie 
przyczyniają się do ochrony, zachowania i udostępniania dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń oraz urozmaicenia oferty kulturalnej. 

Główne zaobserwowane problemy wiążą się ze złym stanem technicznym i 
postępującą degradacją zabytkowych obiektów i ich wyposażenia. Stan tych 
obiektów oraz brak odpowiedniego wyposażenia znacznie utrudnia ich 
wykorzystanie na cele związane z realizacją oferty kulturalnej, a także czyni 
je nieatrakcyjnymi dla turystów. Potrzeba zachowania cennego dziedzictwa 
kulturowego dla przyszłych pokoleń, a także potrzeba upowszechniania i 
rozwoju oferty kulturalnej i edukacyjnej nawiązującej zakresem do tego 
dziedzictwa stanowi o konieczności realizacji projektu. 

Celem projektu jest zachowanie dla przyszłych pokoleń zabytkowych 
obiektów na terenie Gminy Miasta Brodnicy, a także utworzenie Centrum 
Edukacji Historyczno – Kulturowej, które przyczynią się do udostępniania 
bogactwa lokalnego dziedzictwa kulturowego i upowszechniania kultury. 

W wyniku realizacji projektu nastąpi poprawa atrakcyjności turystycznej 
Gminy, a także zapewniona zostanie przestrzeń do realizacji nowej oferty 
kulturalnej Gminy obejmującej warsztaty: dziennikarskie, historyczne i 
digitalizacyjne oraz koncerty, wystawy, spotkania kulturalne. Oferta ta 
udostępniana będzie nieodpłatnie w zabytkowych obiektach poddanych 
rewitalizacji. 

W projekcie zaplanowano rozwiązania ułatwiające dostęp do kultury 
osobom niepełnosprawnym poprzez zaangażowanie mieszkańców w proces 
digitalizacji (za pośrednictwem utworzonej w tym celu wirtualnej galerii 
Gminy) zasobów Muzeum w Brodnicy i Biblioteki Publicznej oraz 
zabytkowych obiektów, co będzie wpływało na kształtowanie lokalnej 



tożsamości mieszkańców Gminy. 

Przedmiotowy projekt jest powiązany  z następującymi projektami: 

„Termomodernizacja  Pałacu  Anny  Wazówny” realizowanym w ramach  
działania 2.3  RPO WK-P 2007-2013; 

„Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego ulicy Zamkowej, św. Jakuba, Kościelnej wraz z 
mostem”  realizowanym w ramach  działania 7.1  RPO WK-P 2007-2013. 
 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Liczba odrestaurowanych i odnowionych obiektów kultury – 2 

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zabezpieczonych przed 
degradacją – 2 

Liczba nowych serwisów internetowych prezentujących udokumentowane 
cyfrowo zbiory dziedzictwa kulturowego - 1 

Liczba zdigitalizowanych zbiorów dziedzictwa kulturowego – 3587 

Liczba obiektów kulturalnych dostosowanych do potrzeb osób 
niepełnosprawnych - 2 

Udostępniona powierzchnia  obiektów objętych projektem -  247,50 

Liczba nowych miejsc pracy – 2 

Liczba nowo udostępnionych pomieszczeń obiektów zabytkowych na cele 
kulturalno – edukacyjne - 2 

 
 

Harmonogram działań 

 

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco: 

1. Prace przygotowawcze: 11.2015 – 01.2016, 

2. Prace budowlane: 02.2016 – 09.2017, 

3. Zakup sprzętu i wyposażenia: 09.2017-01.2018 

4. Digitalizacja zbiorów: 10.2017 – 01.2018 

5. Nadzór inwestorski: 02.2016 – 09.2017, 

6. Promocja projektu: 02.2016 – 03.2018, 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

Listopad 2015r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

Marzec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Magdalena  Hoga 
Kierownik Biura Projektów Europejskich 
0-56 49 30 626 
mhoga@brodnica.pl 
 

 

Projekt 9 

Nazwa projektu Rewitalizacja brzegów Jeziora Niskie Brodno poprzez utworzenie  
Centrum Turystyki Aktywnej  

Beneficjent Gmina Miasta Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 4 200 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 9b  

mailto:mhoga@brodnica.pl


RPO Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i  

społecznej ubogich społeczności na obszarach miejskich i wiejskich  

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

Środki własne 15 %:  630 000,00 zł 

Środki EFRR 85%: 2 720 000,00 zł 

Środki EFS 85%:       850 000,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Zadaniem Centrum Turystyki Aktywnej nad jeziorem Niskie Brodno w 
Brodnicy będzie aktywizacja osób wykluczonych społecznie. Aktywizacja 
społeczna   przebiegać będzie poprzez przeszkolenie 10 osób do 
wykonywania prac budowlanych. Szkolenia odbywać się będą 3 razy w 
tygodniu przez okres 3 miesięcy. W trakcie trwania szkolenia, uczestnicy będą 
otrzymywali wynagrodzenie. Po zdaniu egzaminu praktycznego osoby te  
zostaną zatrudnione do realizacji inwestycji Utworzenia Centrum 
Turystyki Aktywnej nad jeziorem Niskie Brodno w Brodnicy, 
Dodatkowo zostanie zaangażowanych 6 osób wykluczonych społecznie, 
które odbędą szkolenie oraz staż w utworzonym Centrum. 

Aktywizacja społeczna osób wykluczonych  przebiegać będzie również 
poprzez  udział w rajdach  rowerowych, Nording Walking, przyrodniczych. 

 Ważnym aspektem powiązanym z realizacją projektu jest również poprawa 
bezpieczeństwa na obszarze. Jest to bardzo ciekawy teren, lecz obecnie 
zaniedbany, dlatego należy nadać mu bardziej reprezentacyjny charakter. 
Poprzez odpowiednie zagospodarowanie terenu inwestycji oraz renowację i 
budowę właściwej infrastruktury turystycznej, a także efektywne 
wykorzystanie zasobów przyrodniczych Gmina Miasta Brodnica osiągnie 
zamierzony cel, którego skutkiem końcowym będzie zwiększony rozwój 
usług turystycznych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez 
organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży m.in. zajęcia 
sportowe, zabawy na wodnym placu zabaw pod nadzorem opiekuna. W 
powstałej infrastrukturze swoją siedzibę będzie miało stowarzyszenie BTŻ 
„Pojezierze” Brodnica, które będzie prowadziło zajęcia żeglarskie, naukę 
pływania organizowało regaty. Projekt wpłynie na społeczność lokalną, 
ponieważ poprawi funkcjonalne wykorzystanie terenu, co w efekcie prowadzi 
do zwiększenia aktywizacji społecznej, rekreacyjnej i gospodarczej 
mieszkańców. Zostaną stworzone warunki do podjęcia działalności 
gospodarczej np.: prowadzenie małej gastronomi, prowadzenie zajęć fitness, 
wypożyczalni rowerów, poprawianie atrakcyjności turystycznej.   Planowane 
przedsięwzięcie infrastrukturalne polegać będzie na rewitalizacji turystycznej i 
rekreacyjnej brzegów jeziora Niskie Brodno w Brodnicy. Łączna 
powierzchnia wszystkich obiektów projektowanych wynosi ok. 5 000 m2, w 
tym powierzchnia obiektów znajdujące się nad lustrem wody wynosi 3 000 
m2, natomiast obiektów znajdujących się na lądzie 2 000 m2. Planowana 
inwestycja zamyka się w wymiarach 140 m wzdłuż jeziora i 103 m w poprzek 
jeziora. Przedsięwzięcie będzie polegało na budowie obiektów częściowych 
zlokalizowanych na wodzie, części na lądzie. Istotnym elementem inwestycji 
stanowią drewniane pomosty rekreacyjne, tworzące ramy dla nowego 
kąpieliska, będące w części również kładką łączącą oba brzegi jeziora a 
jednocześnie plażę nową – projektowaną z już istniejącą znajdującą się po 
drugiej stronie jeziora. Brzegi jezior są bardzo odmienne z jednej strony 
pełne zagospodarowanie z drugiej strony zdegradowana część miasta. Dzięki 
połączeniu i utworzeniu centrum Turystyki Aktywnej nastąpi aktywizacja 
środowiska zagrożonego wykluczeniem i ubóstwem, a jednocześnie poprawi 
się dostęp do proponowanych usług.  Część kąpielowa pomostów składa się 
z dwóch basenów przeznaczonych dla użytkowników młodszych i starszych. 
Dodatkowo od północy z głównym pomostem sąsiadują dwa mniejsze 



pomosty przeznaczone – jeden - do cumowania żaglówek a drugi dla łodzi 
wędkarzy. Podsumowując na wodzie planuje się pobudować następujące 
obiekty: pomost na drugą stronę jeziora z mostkiem w środku jego długości - 
lokalizacja na załączniku graficznym , łączna długość łącznika wynosi ok.70 m, 
przy szerokości 3 m. Pomost osadzony zostanie na palach, kładki pomostu 
umożliwią cumowanie małych łódek. Pomost zostanie oświetlony oraz 
zamontowany zostanie monitoring. Budowa pomostów przeznaczonych do 
cumowania żaglówek i łodzi dla wędkarzy, konstrukcja ze stali i tworzywa 
sztucznego umożliwia zmianę jej pozycji oraz demontaż na okres zimowy. 
Budowa slipu do wodowania niewielkich jednostek pływających. Po stronie 
lądowej inwestycji planowana jest budowa; Parkingu – 35 miejsc 
parkingowych o łącznych wymiarach 480 m2, wiaty przeznaczonej do 
odpoczynku. Budynku zaplecza socjalnego: szatnie damskie oraz męskie, salę 
do ćwiczeń, zaplecze kuchenne, łazienki. Hangarów na łodzie, żaglówki o 
długości 30 m wraz z zapleczem sanitarnym dla żeglarzy o powierzchni ok. 
140 m2 Wyznaczenie miejsc na ognisko, grilla,- lokalizacja na załączniku 
graficznym. Parku wodnego. Pergoli zamykającej obiekt rekreacyjny. 
Urządzeń do ćwiczeń fizycznych. Budowę budynku zaplecza socjalnego: 
szatnie damskie oraz męskie, salę do ćwiczeń, zaplecze kuchenne, łazienki. 
Zakup wyposażenia do aktywnego spędzania wolnego czasu. 

Głównym celem projektu zwiększenie atrakcyjności społeczno-gospodarczej 
i przestrzennej Brodnicy oraz  zapewnienie skutecznego pełnienia przez 
miasto funkcji ośrodka rekreacyjnego. Osiągnięcie owych celów będzie 
możliwe dzięki realizacji celów szczegółowych, jakimi są: 

 zahamowanie zjawiska degradacji obszaru turystycznego 

 zwiększenie potencjału kulturalnego i turystycznego miasta poprzez 
nadanie obiektom i terenom nowych funkcji społeczno-
kulturalnych i turystycznych, 

 pobudzenie aktywności oraz stymulowanie współpracy środowiska 
lokalnego na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia 
społecznego niektórych grup społecznych, 

 zahamowanie procesu marginalizacji społecznej rewitalizowanego 
obszaru, 

Projekt będzie powiązany z projektem „Budowa ścieżki pieszo – rowerowej 
wokół jeziora Niskie Brodno na odcinku od skrzyżowania ulic Wczasowej i 
Niskie Brodno do drogi powiatowej w miejscowości Żmijewo”. Projekty te 
przyczynią się do aktywizacji mieszkańców z terenów wiejskich.  

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich: 5 

000 m2, 

Liczba osób korzystających z infrastruktury: 2 000 osób 

Powierzchnia objęta rewitalizacją: ok. 0,5 ha 

Liczba osób uczestniczących w zajęciach w okresie letnim: 400 osób 

dorosłych/1 rok 

Liczba dzieci i młodzieży uczestnicząca w zajęciach w okresie letnim: 400 

os./1 rok 

Liczba osób wykluczonych zaangażowanych w projekcie: 16 osób 

Harmonogram działań 

Harmonogram realizacji projektu przedstawia się następująco: 

3. Prace przygotowawcze:  
      09.2014 – 05.2015, 
2.   Szkolenia osób wykluczonych: 02.2016 – 04.2016 
3.   Prace budowlane: 05.2016 – 12.2017, 
4. Nadzór inwestorski: 05.2016 – 12.2017, 



5. Promocja projektu: 05.2016 – 12.2017, 

Utworzenie Centrum Turystyki Aktywnej: 01.2018 – 12.2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

09.2014 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

12.2018 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

V. Imię i nazwisko 
VI. Stanowisko służbowe 
VII. Telefon/fax 
VIII. E-mail  

 
 
 
Małgorzata Trędowska 
Inspektor w Biurze Projektów Europejskich 
56 49 30 318  
mtredowska@brodnica.pl 

 

Projekt 10 

Nazwa projektu Zwiększenie liczby miejsc  w przedszkolach poprzez ich rozbudowę i 
adaptację istniejących pomieszczeń oraz budowę placów zabaw 

Beneficjent Gmina  Miasta  Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 3 750 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

10a     10i 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

   RPO 

   562 500,00 zł 

3 187 500,00 zł 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

 

ROZBUDOWA 

Przedszkole nr 6 – 50 miejsc  dwie sale  

Przedszkole nr 8 – 50 miejsc – dwie sale  

 

W celu zapewnienia wszystkim uprawnionym miejsca w przedszkolu 

publicznym należy zwiększyć o 100 liczbę miejsc. 

Przedszkole nr 8 i Przedszkole nr 6  znajdują się w pobliżu nowo 

powstałych budynków wielorodzinnych.  

 

ADAPTACJA 

Zwiększenie naboru do przedszkoli dzieci w wieku 3-4 lat w związku z 

wprowadzanym prawa do miejsca w przedszkolu wszystkim dzieciom  

wymaga przygotowania odpowiednio wyposażonych pomieszczeń dla 

dzieci. Pozostały po dzieciach 6 letnich, które rozpoczęły naukę w szkole 

sprzęt i wyposażenie nie spełniają wymogów bhp dla dzieci młodszych. 

mailto:mtredowska@brodnica.pl


Należy przygotować minimum 6 sal dla dzieci najmłodszych. 

 

Wyposażenie trzech przedszkoli publicznych w place zabaw wyposażonych 

w sprzęt dostosowany do wieku dzieci. 

Typ – na wzór „Radosnej szkoły” 

Wychowanie przedszkolne dzieci w wieku 5 lat jest obowiązkowe a 

dzieciom  wieku 4 lat od 2015 r. i 3 lat od 2017 roku gminy są zobowiązane 

zapewnić miejsca w przedszkolach. Powszechne prawo do miejsc w 

przedszkolach zobowiązuje gminy do stworzenia bazy dostosowanej dla 

dzieci, w tym place zabaw jako nieodłączny element procesu opiekuńczo-

wychowawczego. 

 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 

Utworzenie  nowych miejsc w przedszkolach w wyniku rozbudowy 

istniejącej infrastruktury – 100 dzieci 

 

Utworzenie  nowych miejsc w przedszkolach w wyniku adaptacji istniejącej 

infrastruktury 150  dzieci 

 

Liczba obiektów rozbudowanych, zaadaptowanych -  2 

 

Liczba osób korzystających z placów zabaw - 800 

Harmonogram działań 

1. Prace przygotowawcze: 07.2015 – 12.2015, 

2.   Prace budowlane: 01.2016 – 08.2017, 

 Nadzór inwestorski: 01.2016 – 08.2017, 

 Promocja projektu: 01.2016 – 08.2017, 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 
    
Lipiec  2015r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 
Sierpień 2017r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
Anna Kupczyk 
Kierownik Biura Oświaty 
Tel 518 173 443 
akupczyk@brodnica.pl 
 

 

Projekt 11 

Nazwa projektu Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Szabdy do Mszana.   

Beneficjent Gmina Brodnica  

mailto:akupczyk@brodnica.pl


Koszt całkowity projektu w zł 800 000,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4e 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

15 % - 120.000 zł 

85 %- 680.000 zł 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 

Celem projektu jest poprawa infrastruktury komunikacyjnej mieszkańców 

gminy Brodnica, poprzez budowę ścieżek rowerowych. Projekt ma na celu 

poprawę stanu środowiska poprzez zmniejszenie emisji spalin, poprawę 

bezpieczeństwa oraz przyczyni się do podniesienia standardu życia 

mieszkańców.   

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 

 Zmniejszenie emisji spalin. 

 Długość wybudowanych ścieżek pieszo - rowerowych – 1,5 km 

Harmonogram działań  Do końca 2015 – wykonanie projektów; 

Do końca 2016 – złożenie wniosku, podpisanie umów na dofinansowanie; 

2018 – realizacja inwestycji;  

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 

VI 2015 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 

Do końca 2018 



Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

Paweł Szczechowski 

Kierownik PPOSI 

56 494 16 31 

 

Projekt 12 

Nazwa projektu Inteligentne zarządzanie energią w budynku publicznym Urzędu 

Gminy Brodnica 

Beneficjent Powiat Brodnicki 

Gmina Brodnica 

WIORiN Bydgoszcz 

Powiatowy inspektor Nadzoru Budowanego 

Koszt całkowity projektu w zł 1  250 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

 4 C 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

  

187 500,00 

1 062 500,00 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 W ramach projektu należy wykonać: 

- termoizolację budynku wraz z blacharką, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

- wymianę istniejącej instalacji wod.- kan. i grzewczej (przewody i kaloryfery), 

- remont dachu, kominów i klatek schodowych, 

- zamontowanie ogniw fotowoltaicznych na dachu jako źródło energii. 

 

 



Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych – kWh/rok 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – Mg CO2/rok 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – 1 szt.  
Przewiduje się spadek emisji CO2 o 30%. 

Harmonogram działań  2016r. –opracowanie dokumentacji projektowej 

 2018r.– realizacja i zakończenie zadania 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 II kw. 2018r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 IV kw. 2018r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 

 Telefon/fax 

 E-mail  

  

 

Paweł Wiśniewski 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki 

Nieruchomościami  

056 49416 22 

gkgn@brodnica.ug.gov.pl 

 

Projekt 13 

Nazwa projektu Inteligentne zarządzanie energią w budynkach publicznych Gminy 

Brodnica  

Beneficjent Gmina Brodnica 

 

Koszt całkowity projektu w zł  3 800 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

 4 C 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

  

570 000,00 

3 230 000,00 

 



Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy 

składowe, wyróżniane fazy 

realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

 Projekt obejmie: 

-  Szkołę podstawową i sale gimnastyczną w Gorczenicy, 

- Szkołę podstawową i sale gimnastyczną w Szabdzie, 

-  Szkołę podstawową  w Gortatowie i Filię w Cielętach, 

- Gimnazjum i sale sportową w Szczuce, 

- Świetlicę wiejska w Karbowie,  

- Świetlicę wiejska w Szczuce, 

- Świetlicę wiejska w Podgórzu, 

- Świetlicę wiejska w Gortatowie, 

- Świetlicę wiejska w  Kozim Róg, 

- Świetlicę wiejska w  Niewierzu, 

- Świetlicę wiejska  w Mszanie, 

- Świetlicę wiejska  w Bartnikach, 

- Świetlicę wiejska  w Kominach, 

- Bibliotekę w  Szabdzie, 

- przedszkola gminne. 

W ramach projektu należy wykonać: 

- termoizolację budynku wraz z blacharką, 

- wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, 

(w budynkach w których tego jeszcze nie wykonano), 

- wymianę istniejącej instalacji wod. – kan. i grzewczej (przewody i 

kaloryfery), 

- remonty dachów, kominów i klatek schodowych, 

- zamontowanie ogniw fotgalwanicznych na dachu jako  źródło energii. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 

które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych – kWh/rok 

 Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – Mg CO2/rok 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków –15 szt.  
Przewiduje się spadek emisji CO2 o 30% 

Harmonogram działań  2016r. –opracowanie dokumentacji projektowej 

 2017r.  – rozpoczęcie zadania 

  2018r.  - zakończenie zadania 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 II kw. 2017 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 IV kw. 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 

 Telefon/fax 

  

 

Paweł Wiśniewski 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Gospodarki 

Nieruchomościami  

056 49416 22 



 E-mail  gkgn@brodnica.ug.gov.pl 

 

Projekt 14 

Nazwa projektu Budowa  ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi krajowej nr 15 z miejscowości 
Wielki Głęboczek (granica województwa) do miasta Brodnicy 

Beneficjent Gmina Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto Brodnica 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu:  6.500.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:  6.500.000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 4e 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej miltimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 5 200 000,00 zł (80%) 

Środki własne Gmina Brzozie, Gmina Brodnica, Miasto Brodnica  – 1 300 
000,00 zł (20%) 

 

 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Na realizacje projektu zostanie opracowana dokumentacja techniczna i spisana 
umowa pomiędzy Gminą Brzozie, Gmina Brodnica i Miasta Brodnica o 
wspólnej realizacji przedsięwzięcia – każdy z samorządów na własnym terenie. 
Ze względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ruszających się drogą 
krajową nr 15 budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze krajowej jest w 
pełni uzasadniona. Projekt obejmuje wykup gruntów oraz budowę ciągu 
zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Wskaźniki Długość wybudowanego ciągu pieszo-rowerowego – 13 km. 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

Rok 2016 – wykup gruntów  

Rok 2017 – opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie budowy, 

Rok 2018 – budowa ciągu pieszo-rowerowego 13 km 

 



Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

 Kwiecień 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

 Listopad 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Mirosław Karbowski 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne” w 
Brzoziu  

miroslawkarbowski@wp.pl 

Tel. 56 49 129 10 

 

Projekt 15 

Nazwa projektu Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej z wielkiego Głęboczka ( 
od drogi krajowej nr 15) do Brzozia 

Beneficjent Gmina Brzozie 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu:  600.000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:  600.000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 4e 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej miltimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

Środki RPO (EFS) – 480 000,00 zł (80%) 

Środki własne – 12 000,00 zł (20%) 

 

 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.  

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

Na realizacje projektu zostanie opracowana dokumentacja techniczna. Ze 
względu na bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów ruszających się drogą 
powiatową budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej jest w 
pełni uzasadniona. Projekt obejmuje wykup gruntów oraz budowę ciągu 
zgodnie z dokumentacja techniczną. 

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej powiązana będzie z przebudową drogi 
powiatowej Wielki Głęboczek – Brzozie. 

Wskaźniki Długość ścieżki pieszo-rowerowej – 3,5 km 



Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

Rok 2016 – wykup gruntów  

Rok 2017 – opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie budowy, 

Rok 2018 – budowa ciągu pieszo-rowerowego 3,5 km 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

 Październik 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

 Kwiecień 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

Mirosław Karbowski 

Kierownik Samorządowego Zakładu Budżetowego „Wodociągi Gminne” w 
Brzoziu  

miroslawkarbowski@wp.pl 

Tel. 56 49 129 10 

 

Projekt 16 

Nazwa projektu Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – ZUK, PSZOK. 

Beneficjent MIASTO I GMINA GÓRZNO 

Koszt całkowity projektu w zł 1 500 000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

OŚ PRIOTYTETOWA 3 Efektywność energetyczna i gospodarka 
niskoemisyjna w regionie. 

Cel 4.3 Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego 
zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii w 
infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w 
sektorze mieszkaniowym. 

Cel szczegółowy: 

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności 
publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkaniowych. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa , powiatu, gminy 
itp.) 

 

EFRR 

BUDŻET MIASTA I GMINY GÓRZNO 

 

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy 

Budynki mieszkalne, publiczne i komercyjne odpowiedzialne są za ok. 40 % 
finalnego zużycia energii. Inwestowanie w działania na rzecz racjonalizacji 
zużycia i ograniczenie strat energii w sektorach publicznym i mieszkaniowym 
spowodują zmniejszenie zapotrzebowania na energię. Ostatecznie działania te 



składowe, wyróżniane 
fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu 
na sytuację 
zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

skutkują również zmniejszeniem emisji gazów cieplarnianych oraz 
podniesieniem jakości powietrza.  

Inwestycja polegać będzie m.in. na: 

- ociepleniu budynku 

- wymiana stolarki okiennej 

- wymiana drzwi 

- wymiana instalacji grzewczej i elektrycznej 

- wymiana pieca c.o. 

- wymiana pokrycia dachowego 

- zmiana oświetlenia na LED 

- montaż kolektorów słonecznych i/lub paneli fotowoltaicznych 

Realizacja inwestycji spowoduje wniesienie wkładu przez region w realizację 
celu określonego dla Polski w ramach tzw. pakietu klimatyczno-
energetycznego, zgodnie z którym udział energii ze źródeł odnawialnych w 
całkowitym zużyciu energii ma wynieść 15% w roku 2020.  

1. Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

2. Mierniki 

1. 30% oszczędność energii elektrycznej w skali roku. 

 

 

2. Audyt energetyczny przeprowadzany raz w roku. 

Harmonogram działań 

(ogólny) 

1. Przygotowanie pełnej dokumentacji projektowej 
2. Złożenie wniosku 
3. Realizacja 
4. Rozliczenie 
5. Monitoring. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

2015 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

Bartosz Zawisza 

Podinspektor 

56/ 644 83 64 



 Telefon/fax 

 E-mail b.zawisza@gorzno.pl 

 

Projekt 17 

Nazwa projektu 

Podniesienie atrakcyjności Kościoła pw. Krzyża Świętego w Górznie poprzez 
restaurację i konserwację elewacji zewnętrznej, dzwonnicy , remont kostnicy i 
salki kościelnej, zagospodarowanie terenu wokół Kościoła oraz stworzenie 

platformy widokowej i udostępnienie oraz restauracja katakumb 

Beneficjent Parafia pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie 

Koszt całkowity projektu w zł 2 650 000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, 

WFOŚ, środki budżetu państwa, 

województwa , powiatu, gminy 

itp.) 

 
 

   247 500 zł 
2 252 500 zł 

 
 

  150 000 zł Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Wojewódzki 
Konserwator zabytków w Toruniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Przedmiotowe zadanie z racji na szeroki zakres prac zostanie podzielone na 
etapy: 
I etap  

Konserwacja i restauracja elewacji zewnętrznej oraz dzwonnicy 
II etap  

Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła poprzez remont kostnicy, 
ogrodzenia, wymianę kostki brukowej  

III etap 
Remont salki kościelnej w celu adaptacji na cele społeczno-kulturalne 

IV etap 
Stworzenie platformy widokowej na wieży kościelnej oraz restauracja i 

udostępnienie katakumb dla wiernych oraz turystów 
  

Kościół w Górznie jest jedynym zabytkiem wpisanym do rejestru na terenie 
naszej gminy. W związku z tym mamy obowiązek zachować go i utrzymać w 
jak najlepszym stanie funkcjonalno-estetycznym i historycznym. Dlatego też 
występuje konieczność podjęcia prac konserwatorskich i budowlanych przy 

kościele oraz jego obejściu. W ramach I etapu zostaną przeprowadzone prace 
konserwatorsko-restauratorskie elewacji zewnętrznej oraz dzwonnicy. Zadanie 
umożliwi powstrzymanie procesów niszczących, rekonstrukcję i konserwację 
niezachowanych elementów, przywrócenie pełnej funkcji kultowej - zarówno 

pod względem funkcjonalnym jak i artystyczno-estetycznym. Prace 
restauratorsko-konserwatorskie przyczynią się do ochrony i zachowania 

materialnego dziedzictwa kulturowego  jakim jest Kościół.  
W ramach II etapu  zostaną przeprowadzone prace polegające na 

zagospodarowaniu terenu wokół Kościoła poprzez remont kostnicy, 
ogrodzenia oraz wymianę kostki brukowej. Po przeprowadzeniu I etapu należy 

wykonać w/w prace w celu ujednolicenia, dopasowania do odnowionej 
elewacji budynku. Kościół wraz z obejściem jest jedynym dobrem materialnym 

dziedzictwa kulturowego naszych praojców jakie posiadamy, które należy 
zabezpieczyć oraz utrzymać w jak najlepszym stanie. 



W ramach III etapu  zostaną przeprowadzone prace polegające na remoncie 
salki kościelnej w celu adaptacji na cele społeczno-kulturalne. Na terenie gminy 

działa Gminny Ośrodek Kultury, który niestety boryka się brakiem 
wystarczającej powierzchni użytkowej. Na około 3950 mieszkańców budynek 
dysponuje jedną salą widowiskową o powierzchni około 100 m2 oraz jednym 

pomieszczeniem na spotkania (powierzchnia około 25 m2). Dodatkowo 
ośrodek skupia się raczej na działaniach dla dzieci i młodzieży. Od ponad 16 
lat na terenie miasta działa grupa nieformalna seniorów Klub Radosna Jesień, 
która własnym sumptem i działaniem próbuje organizować i urozmaicać sobie 
ale nie tylko czas wolny. Od początku grupa wskazuje na potrzebę posiadania 
własnego lokalu w celu spotkań i organizacji życia społecznego przy udziale 
dzieci i młodzieży. Naturalną potrzebą człowieka jako istoty społecznej są 

kontakty z innymi ludźmi. Przy czym nie chodzi tu jedynie o fizyczną 
styczność, ale o możliwość inicjowania interakcji, organizowania 

międzypokoleniowych spotkań  czy warsztatów. 
W ramach VI etapu  zostaną przeprowadzone prace polegające na stworzeniu 

platformy widokowej na wieży kościelnej oraz restauracja i udostępnienie 
katakumb dla wiernych oraz turystów. Z uwagi na rozwój turystyczny miasta i 
gminy oraz walory jakie posiada wnętrze naszego Kościoła (pod posadzką w 

piwnicach są pochowani zakonnicy Bożogrobcy) należy te dwie rzeczy 
połączyć i razem wykorzystać w celu promocji Kościoła, kultury i historii 
naszej gminy oraz regionu. Kościół barokowo- klasycystyczny. Proboszcz 
Górzna z zakonu Bożogrobców Antoni Januszewski rozpoczął budowę 

murowanego kościoła w 1765. Prace nad jego ukończeniem trwały z 
przerwami do 1812 r. W XIX wieku nadbudowywano wieże obiektu. Kościół 

jednonawowy, czteroprzęsłowy z kruchtą i dwiema wieżami, z cegły, 
otynkowany. Dach siodłowy, na wieżach namiotowy, kryty dachówką. Ołtarz 

główny, ambona i ołtarze boczne datowane na II połowę XVIII wieku. 
Kościół jako obiekt zabytkowy ze względu na swoje wysokie walory 

artystyczne udostępniany jest zwiedzającym. Zadbany i odrestaurowany w 
środku  jest najdalej na północ wysuniętą świątynią Zakonu Bożogrobców w 
Polsce. W związku z realizacją przedmiotowego  zadania może stać się wielką 

atrakcją turystyczną Miasta i Gminy Górzno. Pod posadzką w piwnicach 
znajdują się  pochowani zakonnicy Bożogrobcy. Wykorzystamy ten fakt , 

przygotujemy piwnice i znajdujące się w niej ciała dla zwiedzających. 
Jednocześnie przeprowadzenie prac umożliwi powstrzymanie procesów 

niszczących, uporządkowanie i rekonstrukcję piwnic, wykonanie opracowań , 
przywrócenie pełnej funkcji kultowej - zarówno pod względem funkcjonalnym 

jak i artystyczno-estetycznym. 

3. Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; 

liczba instytucji kultury objętych 

wsparciem; długość ścieżek 

rowerowych; liczba osób objętych 

wsparciem, szkoleniem; liczba 

osób które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

4. Mierniki 

 

Wskaźniki: 
1. Konserwacja i restauracja jednej elewacji zewnętrznej oraz dzwonnicy 

kościoła w Górznie 

2. Zagospodarowanie terenu wokół Kościoła poprzez remont kostnicy, 

ogrodzenia, wymianę kostki brukowej  

3. Remont salki kościelnej  

4. Stworzenie platformy widokowej na wieży kościelnej oraz restauracja 

i udostępnienie katakumb dla wiernych oraz turystów 

Mierniki: 
Dokumentacja fotograficzna, 

pozwolenie/zgłoszenie budowlane, protokoły odbioru, listy obecności 
 

Harmonogram działań 

(ogólny) 

I etap  2016 rok 
II etap  2017 rok 
III etap 2018 rok 
IV etap 2019 rok 

 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

Maj  2016 roku 



Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

Grudzień 2019 roku 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 

Monika Tryniszewska-Skarżyńska 
Inspektor ds. pozyskiwania funduszy i promocji 

56/6448364 
m.skarzynska@gorzno.pl  

 

Projekt 18 

Nazwa projektu 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
– Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś 

Beneficjent 

Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 
Koszt całkowity projektu: 2.341.062,50 zł 

Koszty kwalifikowalne: 2.341.062,50 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki RPO (EFRR) – 1.989.903,13 zł (85 %) 

Środki własne – 351.159,37 zł (15 %) 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

Zakres projektu: 

- Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie-Nowa Wieś o długości 
5.351 km. 

 

Z uwagi na brak ścieżek rowerowych oraz ciekawe tereny turystyczne Miasto i 
Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zamiar zbudować ścieżkę Jabłonowo 



projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Pomorskie-Nowa Wieś. 

Wskaźniki 

 Wskaźniki Produktu: 

- Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 5,351 km 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

1)przygotowanie zadania pod względem niezbędnej dokumentacji, zezwoleń 
oraz przeprowadzenie przetargu i wybór oferenta 

2)wykonanie geodezyjnego wytyczenia terenu, 

3)roboty ziemne, 

4)ułożenie kostki brukowej, 

5)oznakowanie drogowe 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

Kwiecień 2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 

 

Projekt 19 

Nazwa projektu 

Budowa ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie 
Jabłonowo Pomorskie-Rywałd 

Beneficjent 
Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie 

Koszt całkowity projektu w zł 
Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

Koszt całkowity projektu: 787.500,00 zł 

Koszty kwalifikowalne: 787.500,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne: 0,00 zł 



Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

Oś Priorytetowa 4 Region przyjazny środowisku 

PI 4e Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów 
terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie 
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych 
mających oddziaływania łagodzące na zmiany klimatu 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta) 

Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki RPO (EFRR) – 669.375,00 zł (85 %) 

Środki własne – 118.125,00 zł (15 %) 

Występowanie pomocy publicznej 
w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na zysk.   

Zwięzły opis projektu (max 2 
strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji 
projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 
projektu, zwłaszcza w 
kontekście jego wpływu na 
sytuację zdiagnozowaną w 
obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 
projektami 

Zakres projektu: 

- Budowa ścieżki rowerowej Jabłonowo Pomorskie-Rywałd (droga 
wojewódzka 543) o długości 1.800 km. 

 

Z uwagi na brak ścieżek rowerowych oraz ciekawe tereny turystyczne Miasto i 
Gmina Jabłonowo Pomorskie ma zamiar zbudować ścieżkę Jabłonowo 
Pomorskie-Rywałd (droga wojewódzka 543). 

Wskaźniki 

 Wskaźniki Produktu: 

- Długość wybudowanych ścieżek rowerowych – 1,800 km 

Stan przygotowań i harmonogram 
działań 

1)przygotowanie zadania pod względem niezbędnej dokumentacji, zezwoleń 
oraz przeprowadzenie przetargu i wybór oferenta 

2)wykonanie geodezyjnego wytyczenia terenu, 

3)roboty ziemne, 

4)ułożenie kostki brukowej, 

5)oznakowanie drogowe 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

Kwiecień 2016 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu Czerwiec 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko 
służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 



Projekt 20 

Nazwa projektu 

Remont budynku po byłej szkole w Dzierznie polegający na zmianie sposobu 

użytkowania na lokale mieszkalne, termomodernizacja budynku, zmiana 

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja OZE 

Beneficjent Gmina Świedziebnia 

Koszt całkowity projektu w zł  

Koszty kwalifikowalne   

Koszty niekwalifikowalne 

1 000 000,00  

1 000 000,00  

0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa 4 c  

Wspieranie  efektywności energetycznej, 

Inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii w budynkach publicznych i sektorze mieszkaniowym. 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

150.000,00 

850.000,00 

0,00 

Występowanie pomocy publicznej 

w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 

będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 

zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Remont budynku po byłej szkole w Dzierznie polegający na zmianie sposobu 

użytkowania na lokale mieszkalne, termomodernizacja budynku, zmiana 

instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacja OZE 

Realizacja programu  ma na celu  powstanie 8 nowych lokali komunalnych dla 

osób zamieszkujących mieszkania  będące w złym stanie technicznym. 

Ponadto planuje się zmniejszenie zużycie energii, a co za tym idzie ochronę 

środowiska  poprzez mniejsze zużycie paliw oraz mniejszą emisję do 

otoczenia i atmosfery różnych szkodliwych substancji. Realizacja zamierzenia 

w sferze termomodernizacji  przyczynia się ponadto do podniesienia estetyki  

budynku.                                                                                                         

7. Ocena stanu dotychczasowego elementów środowiska związanych z 

projektem wraz z opisem obecnie funkcjonujących urządzeń ochronnych 

i ich sprawności.  

Obiekt niepodpiwniczony. Posiada dwie kondygnacje. Technologia 

tradycyjna. Ściany zewnętrzne – mur z cegły kratówki grubości 38 cm na 

zaprawie cementowo-wapiennej. Stropy typu DZ-3. schody żelbetowe 

monolityczne, stropodach kryty papą.  Ściany wewnętrzne z cegły  

grubości 25 i 38 cm. Ławy fundamentowe – betonowe. Posadzka na 



parterze betonowa. Postępująca degradacja obiektu, straty energii cieplnej 

zawyżające koszty ich  rocznego utrzymania oraz zwiększające 

zanieczyszczenie środowiska, a wreszcie konieczność  zapewnienia  

stosownych warunków użytkownikowi obiektu skłoniły gminę do 

podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu. Z uwagi na brak 

stosownych modernizacji w ostatnich latach budynek ten  nie przystawał 

do aktualnych standardów. Obiekt charakteryzuje się wysokim 

współczynnikiem przenikania ciepła.  Wskutek tego znacząca część 

energii cieplnej jest niepotrzebnie tracona.  

Dodatkowym motywem podjęcia działań przez Gminę Świedziebnia był 

kontekst społeczny – oczekiwania mieszkańców gminy oraz kontekst 

środowiskowy – potrzeba  zredukowania nadmiernego zanieczyszczenia 

środowiska oraz kontekst gospodarczy – zbyt wysokie koszty utrzymania 

budynku.  

8. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań technicznych 

wraz z uzasadnieniem tego wyboru oraz określenie, czy realizowane 

przedsięwzięcie jest elementem programu bądź etapem realizowani 

inwestycji.  

 

Grubość docieplenia ścian styropianem  12 cm.  grubość docieplenia 

stropu 18 cm wełna mineralna. 

Wymiana instalacji c.o.  

Instalacja OZE 

 

Efekt ekologiczny: 

Zaoszczędzenie energii  w wyniku realizacji projektu .  Zredukowana 

emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery  dwutlenku. 

Redukcja  emisji zanieczyszczeń do powietrza tlenek azotu, dwutlenek 

siarki, pyły. 

Efekt ekonomiczny:   

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię  po realizacji przedsięwzięcia  

w stosunku do dotychczasowego zużycia. 

Celem ogólnym jest wpisanie się inwestycji w poprawę i efektywności 

wykorzystania infrastruktury energetycznej i związanej z wykorzystaniem 

energii.  Ogół podejmowanych         w projekcie działań, ma między 

innymi na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników, ochronę 

środowiska oraz  podwyższenie standardów ich funkcjonowania. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok i 

Spadek emisji dwutlenku węgla.  
- 8 szt 



innych wskaźników, 

Ilość mieszkań  

Harmonogram działań Opracowuje się koncepcję zagospodarowania budynku na część mieszkalną 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

I kw. 2019 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

IV kw. 2019, r 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Tadeusz Ratkowski 
 
Inspektor 
(56) 4938460  
 
t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

Projekt 21 

Nazwa projektu 

Remont budynku mieszkalnego w Świedziebni  polegający na zmianie 

sposobu użytkowania na obiekt publiczny (odtworzenie dworu)  wraz z 

renowacją  parku. 

Beneficjent Gmina Świedziebnia 

Koszt całkowity projektu w zł  

Koszty kwalifikowalne 

Koszty niekwalifikowalne 

 

2000.000,00  
2000.000,00 
0,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

Oś priorytetowa 6 c  
Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i 
kulturowego 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 

beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, 

województwa itp.) 

 

  
 
300.000,00 
1700 000,00 
 
0.00 

Występowanie pomocy publicznej 

w projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występować pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja  nie będzie nastawiona na 
zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 

strony A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

Remont kapitalny  budynku mieszkalnego w Świedziebni wraz z 

termomodernizacją w Świedziebni  polegający na odbudowie zniszczonych 

elementów  budowlanych oraz  zmianie sposobu użytkowania na obiekt 

publiczny (odtworzenie dworu)  wraz z renowacją  parku. 



projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji 

projektu, zwłaszcza w 

kontekście jego wpływu na 

sytuację zdiagnozowaną w 

obszarze wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi 

projektami 

Realizacja projektu  ma na celu odtworzenie budynku  pałacu z 

przeznaczeniem na cele publiczne (izba tradycji oraz  pomieszczenia 

przeznaczone na  ekspozycje militarne z czasu powstania listopadowego). 

Renowacja parku wiejskiego polegać będzie na wykonaniu:  

- ścieżek parkowych 

- boiska do siatki i koszykówki 

- nasadzeniu żywopłotu formowanego 

- dosadzeniu drzew  

-nasadzeniu klombów kwiatowych 

- innych prac renowacyjnych 

  

Ponadto planuje się zmniejszenie zużycia energii, a co za tym idzie ochronę 

środowiska  poprzez mniejsze zużycie paliw i mniejszą emisję do otoczenia i 

atmosfery różnych szkodliwych substancji. Realizacja zamierzenia w sferze 

termomodernizacji  przyczynia się ponadto do podniesienia estetyki  budynku.                                                                                                               

 

9. Ocena stanu dotychczasowego elementów środowiska związanych z 

projektem wraz z opisem obecnie funkcjonujących urządzeń 

ochronnych i ich sprawności.  

Obiekt podpiwniczony. Posiada jedną  kondygnację. Technologia 

tradycyjna. Ściany zewnętrzne – mur z cegły pełnej grubości 40 cm 

na zaprawie cementowo-wapiennej. Strop drewniany  schody na 

poddasze drewniane.  Ściany wewnętrzne z cegły  grubości 25 i 38 

cm. Ławy fundamentowe – kamień układany na zaprawie. Posadzka 

na parterze betonowa. Postępująca degradacja obiektu, straty energii 

cieplnej zawyżające koszty ich  rocznego utrzymania oraz 

zwiększające zanieczyszczenie środowiska, a wreszcie konieczność  

zapewnienia  stosownych warunków użytkownikowi obiektu oraz 

osobom  korzystających z obsługi urzędu skłoniły gminę do 

podjęcia decyzji o realizacji niniejszego projektu. Z uwagi na brak 

stosownych modernizacji w ostatnich latach budynek ten  nie 

przystawał do aktualnych standardów. Obiekt charakteryzuje się 

wysokim współczynnikiem przenikania ciepła.  Wskutek tego 

znacząca część energii cieplnej jest niepotrzebnie tracona.  

Dodatkowym motywem podjęcia działań przez Gminę Świedziebnia 



był kontekst społeczny – oczekiwania mieszkańców gminy oraz 

kontekst środowiskowy – potrzeba  zredukowania nadmiernego 

zanieczyszczenia środowiska, a także kontekst gospodarczy – zbyt 

wysokie koszty utrzymania budynku.  

10. Opis wybranej technologii i proponowanych rozwiązań 

technicznych wraz z uzasadnieniem tego wyboru oraz określenie, czy 

realizowane przedsięwzięcie jest elementem programu bądź etapem 

realizowani inwestycji.  

 

Grubość docieplenia ścian styropianem  12 cm.  grubość docieplenia 

stropu 18 cm wełna mineralna. 

Wymiana instalacji c.o.  z piecem. 

Montaż kolektorów słonecznych. 

 

Efekt ekologiczny: 

Zaoszczędzenie energii  w wyniku realizacji projektu .  Zredukowana 

emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery  dwutlenku. 

Redukcja  emisji zanieczyszczeń do powietrza tlenek azotu, 

dwutlenek siarki, pyły. 

Efekt ekonomiczny: 

   

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię  po realizacji 

przedsięwzięcia w stosunku do dotychczasowego zużycia. 

Celem ogólnym jest poprawa  efektywności wykorzystania 

infrastruktury energetycznej i związanej z wykorzystaniem energii.  

Ogół podejmowanych         w projekcie działań, ma między innymi 

na celu podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników, ochronę 

środowiska oraz  podwyższenie standardów ich funkcjonowania. 

 

 

 

 

 

Wskaźniki 

Spadek emisji CO 2, pyłów, 

dwutlenku siarki, tlenku azotu. 

Obiekt budowlany 

Park wiejski 

 
Spadek emisji dwutlenku węgla. 
 
 
 
- 1 szt. 
- 1 szt. 



 

Harmonogram działań Inwestor jest w trakcie tworzenia koncepcji przewidzianych do realizacji 
rozwiązań technicznych i przyrodniczych. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

II kw. 2017 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

III kw. 2018, r 

Osoba mogąca udzielić informacji 

na temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
 
Tadeusz Ratkowski 
 
Inspektor 
(56) 4938460  
 
t.ratkowski@swiedziebnia.pl 

 

Projekt 22 

Nazwa projektu 

 
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji  
budynku Urzędu Gminy Zbiczno  
 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu w zł 800.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet 
beneficjenta): 

Środki RPO  (EFRR,EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

 

EFR 
135.000,00 -15% 
765.000,00 -85% 
 
 

Zwięzły opis projektu (max. 2 
strony A4), tj.   

 

-Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 

 

 

Budynek urzędu jest budynkiem 3 kondygnacyjnym częściowo 
podpiwniczonym z dachem płaskim bez ocieplenia, pokrytym papą na 
lepiku smołowym. 

Ściany zewnętrzne i wewnętrzne z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie 
cementowo- wapiennej, kominy z cegły pełnej ceramicznej na zaprawie 
cementowo- wapiennej, strop żelbetowy. 

Elewację budynku stanowi tynk cementowo- wapienny malowany. Stolarka 
okienna z PCV. Woda użytkowa podgrzewana z przepływowych 
podgrzewaczy wody. Instalacja c.o. budynku jest instalacją wodną. Źródłem 
ciepła dla instalacji c.o. jest kocioł węglowy na paliwo stałe ekogroszek. Piec 
usytuowany jest w kotłowni w piwnicy budynku. Grzejniki typu „purmo”.  



 

 

 

 

 

 

 

 

-Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację zdiagnozowaną 
w obszarze wsparcia, itp. 

 

 

 

-Powiązania z innymi projektami 

Stan techniczny budynku dobry. 

Kompleksowe działanie modernizacyjne mają na celu zmniejszenie zużycia 
energii cieplnej i elektrycznej, co skutkować będzie obniżeniem kosztów 
eksploatacji obiektu. 

Planowane działania obejmować będą: 

- audyt energetyczny, 

- termomodernizację budynku: docieplenie ścian zewnętrznych wraz z 
elewacją, przebudowę i docieplenie dachu, 

- wymianę źródeł światła wewnętrznego i zewnętrznego na 
energooszczędne, 

- wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby użytkowe budynku. 

 

Efekty dla użytkowników spodziewane do osiągnięcia to: 

- poprawa stanu technicznego obiektu, standardu i komfortu użytkowania. 

 

 

nie dotyczy 

Wskaźniki 

(np. spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba 
osób, które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Wskaźnik Rezultatu : 

 Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 

Wskaźnik Produktu: 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -szt 1 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych 

Harmonogram działań Etapy projektu: 

I. Wybór wykonawcy 

II Audyt energetyczny, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego 

III. Realizacja zadania  

 IV. Rozliczenie projektu 

Przewidywalny termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

I kw. 2017 

Przewidywalny termin zakończenia 
realizacji projektu 

IV kw. 2017 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

-Imię i nazwisko 

-Stanowisko służbowe 

Katarzyna Kwiatkowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Zbicznie  

56 49 393 23/56 43 393 17 



-Telefon/fax 

-E-mail 

k.kwiatkowska@zbiczno.pl 

 

Projekt 23 

Nazwa projektu 

 
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej termomodernizacji  
budynku administracyjno-biurowego w Zbicznie 
 

Beneficjent Gmina Zbiczno 

Koszt całkowity projektu w zł 500.000,00 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 

RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO  (EFRR,EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 

 

EFRR 

75.000,00 - 15%                                

425.000,00 - 85% 

Zwięzły opis projektu (max. 2 
strony A4), tj.   

 

-Główne elementy składowe, 
wyróżniane fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 

 

-Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację zdiagnozowaną 
w obszarze wsparcia, itp. 

 

 

 

 

 

-Powiązania z innymi projektami 

Budynek biurowo-administracyjny stanowiący siedzibę Zakładu Usług 

Komunalnych,  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Gminnego 

Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbicznie. Obiekt  dwukondygnacyjny, 

murowany, częściowo podpiwniczony z dachem płaskim dwuspadowym. 

Stropodach pokryty papą. Ściany zewnętrzne istniejącego budynku z 

pustaków bloczków wapienno-piaskowych gr. 38 cm tynkowane od zewnątrz 

i od wewnątrz. Ściany działowe z cegły ceramicznej dziurawki. Stropy z płyt 

kanałowych. W budynku znajduje się jedna klatka schodowa, ogrzewanie 

budynku – kocioł na ekogroszek. 

Kompleksowe działania modernizacyjne mają na celu zmniejszenie zużycia 
energii cieplnej, elektrycznej co skutkować będzie obniżeniem kosztów 
eksploatacji obiektu.  
Planowane działania obejmować będą : 
-audyt energetyczny 
-termomodernizację budynku- docieplenie ścian zewnętrznych  wraz z 
elewacją, docieplenie  dachu budynku,  
-wymiana źródeł  światła wew. i zew. na energooszczędne  
-wykonanie instalacji fotowoltaicznej na potrzeby użytkowe budynku.  
do środowiska. 
Efekty dla użytkowników spodziewane do osiągnięcia  to: 
-poprawa stanu technicznego obiektów, standardu i komfortu użytkowania  
 
 
Nie dotyczy 

Wskaźniki 

(np. spadek emisji CO2/rok; liczba 
instytucji kultury objętych 

Wskaźnik Rezultatu : 



wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkoleniem; liczba osób, 
które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

 Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 

Wskaźnik Produktu: 

 Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -szt 1 

 Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach 
publicznych, 

Harmonogram działań Etapy projektu: 

I. Wybór wykonawcy 

II Audyt energetyczny, opracowanie projektu budowlano – wykonawczego  

III. Realizacja zadania  

 IV. Rozliczenie projektu 

Przewidywalny termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

I kw. 2018 

 

Przewidywalny termin zakończenia 
realizacji projektu 

IV kw. 2018 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 

-Imię i nazwisko 

-Stanowisko służbowe 

 

 

-Telefon/fax 

-E-mail 

 

 

Katarzyna Kwiatkowska 

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Rolnictwa 
Urzędu Gminy w Zbicznie  

56 49 393 23/56 43 393 17 

k.kwiatkowska@zbiczno.pl 

 

Projekt 24 

Nazwa projektu Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji 
energetycznej obiektów kultury w miejscowości Zbiczno-świetlica 
GOKSiR. 

Beneficjent Gmina Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie  

Koszt całkowity projektu w zł Koszt całkowity projektu:  400 000,00 zł 

Koszty kwalifikowalne:     400 000,00 zł  

Koszty niekwalifikowalne:                0,00 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu  



 
Środki własne (budżet beneficjenta) 
 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu 
państwa, województwa itp.) 
 

Środki własne-60.00,00zł(15%) 
 
Środki RPO (EFRR) - 340.00,00zł.(85%) 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 
A4) tj. 
- Główne elementy składowe, 
wyróżnienia fazy 
   realizacji projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uzasadnienie realizacji projektu, 

Budynek świetlicy GOKSiR w Zbicznie jest budynkiem 2-
kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Nad ostatnią kondygnacją 
znajduje się stropodach dwuspadowy wykonany jako płyta monolityczna, 
pokryty 2 x papą na lepiku smołowym. Fundamenty żelbetowe. Budynek 
murowany na zaprawie cementowo-wapiennej. Zewnętrzne ściany budynku 
wykonane gr. 1,5 pustaka gazobetonowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ściany kominowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie 
cementowo- wapiennej. Elewacja budynku stanowi tynk cementowo-
wapienny malowany. Okna przedmiotowego budynku zostały częściowo 
wymienione na nowe z PCV. Drzwi wejściowe nadające się do wymiany. W 
budynku znajduje się Ochotnicza Straż Pożarna oraz pomieszczenia 
Gminnego Ośrodka Kultury (sala bankietowa, pomieszczenia kuchenne, hol) .  
Powierzchnia zabudowy 241,50 m2. Kubatura budynku 1690,50 m3. 
Instalacja c.o. budynku jest instalacją wodną. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. 
jest kocioł węglowy na paliwo stałe, znajdujący się w kotłowni usytuowanej w 
piwnicy budynku. Grzejniki w budynku stalowe. Woda w budynku ogrzewana 
jest poprzez przepływowe oraz pojemnościowe podgrzewacze wody. Na 
podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że ogólny stan 
techniczny budynku pod względem konstrukcyjnym jest dobry. 
 
Propozycje działań kompleksowej modernizacji energetycznej:  
zmniejszenie zużycia energii cieplnej w rozpatrywanym obiekcie, a tym 
samym obniżenie kosztów ogrzewania, można osiągnąć wykonując 
następujące przedsięwzięcia: 
- remont i docieplenie dachu, 
-docieplenie fundamentów budynku, 
-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, które obecnie znajdują się 
w złym stanie technicznym, 
- częściowa wymiana okien, 
- modernizacja źródła ciepła wsparta przedsięwzięciem polegającym 
na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej 
modernizacji energetycznej wraz z wykorzystaniem instalacji OZE 
(kolektory słoneczne) i wymianą źródeł ciepła, która doprowadzi do 
znaczącej redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.   
   
 
Przeprowadzona modernizacja energetyczna poprawi stan techniczny 
budynku  oraz efektywność wykorzystania nośników energetycznych i będzie 
bezpośrednią przyczyną zmniejszenia zużycia energii cieplnej na potrzeby 
ogrzewania. Jednocześnie pomimo zmniejszonego zapotrzebowania na 
energię cieplną zostaną polepszone parametry środowiska wewnętrznego co 
zapewni warunki komfortu cieplnego w obiektach. Rosnące ceny nośników 
energetycznych podrażają koszty utrzymania budynków, zwłaszcza tych w 
złym stanie technicznym i zasadne staje się wprowadzenie pojęcia 
energooszczędności obiektów budowlanych. 
Stan techniczny po modernizacji budynków poprawi komfort i 
bezpieczeństwo zajęć przede wszystkim da szanse na atrakcyjne propozycje 
kulturalne. Dzięki zmodernizowanej infrastrukturze program kulturowy 
wzbogaci się o ciekawe wydarzenia np. pokazy filmów, festiwale, koncerty, 
zajęcia artystyczne itp. 
Nie dotyczy 



zwłaszcza w 
  kontekście jego wpływu na sytuację  
  zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 
 
- Powiązania z innymi projektami 

Wskaźnik 
(np.: spadek emisji CO2/ rok; liczba 
instytucji  
 
kultury objętych wsparciem; długości 
ścieżek  
 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem,  
 
szkoleniem; liczba osób, które 
uzyskały, podniosły  
 
kwalifikacje, itp.) 

Wskaźnik Rezultatu : 

Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 

 

Wskaźnik Produktu: 

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -szt 1 

Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 

Harmonogram działań Działanie  
-remont i  docieplenie  dachu, z  obróbkami 
blacharskimi, 
-wymiana  drzwi zewnętrznych-szt.1, 

- częściowa wymiana okien- szt. 1 
-docieplenie fundamentów  zewnętrznych 

budynku, 

-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja źródła ciepła (kolektory 
słoneczne 

Termin realizacji-rok  
 
2017 
 
2017 
 
2018 
 
2018 
 
 
 
 
2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

Styczeń 2017 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

 Grudzień 2019 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 
 
- Imię i nazwisko 
- Stanowisko służbowe 
- Telefon/fax 
- E-mail 

 

 

Maria Lubczyńska 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie 
Tel. 56 49 393 70 
e-mail: goksirzbiczno@poczta.onet.pl 

 

Projekt 25 

Nazwa projektu  
Zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji 
energetycznej obiektów kultury w miejscowości Pokrzydowo-świetlica 
GOKSiR 
 

Beneficjent Gmina Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie 

Koszt całkowity projektu w zł Koszt całkowity projektu:  600 000,00 zł 



Koszty kwalifikowalne:      600 000,00 zł 

Koszty niekwalifikowalne:                0,00 z 
 
 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 

4c 
Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w 
sektorze mieszkaniowym 

Źródła finansowania projektu: 
 
Środki własne (budżet beneficjenta) 
 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
 
Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 
środki budżetu 
państwa, województwa itp.) 
 

 
 
 Środki własne  90.000,00 - (15%) 
 
Środki RPO ( (EFRR) 510.000,00 - (85%) 

Występowanie pomocy publicznej w 
projekcie (krótka analiza) 

W projekcie nie będzie występowała pomoc publiczna. Projekt realizowany 
będzie przez podmiot publiczny. Jego realizacja nie będzie nastawiona na 
zysk. 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 
A4) tj. 
- Główne elementy składowe, 
wyróżnienia fazy 
   realizacji projektu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przedmiotem projektu jest  wykonanie kompleksowej modernizacji 
energetycznej   świetlicy w Pokrzydowie .Budynek świetlicy 
jest budynkiem 1-kondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym. Dach 
dwuspadowy pokryty 2 x papą na deskowaniu. Fundamenty żelbetowe. 
Budynek murowany na zaprawie cementowo-wapiennej. Zewnętrzne ściany 
budynku wykonane gr. 1,5 pustaka gazobetonowego na zaprawie cementowo-
wapiennej. Ściany kominowe wykonane z cegły ceramicznej na zaprawie 
cementowo- wapiennej. Elewacja budynku stanowi tynk cementowo-
wapienny malowany. Okna PCV oraz drzwi wejściowe częściowo nadające się 
do wymiany. W budynku znajdują się pomieszczenia Gminnego Ośrodka 
Kultury (sala bankietowa, pomieszczenia kuchenne, hol i biblioteka publiczna) 
. Powierzchnia zabudowy 412,50 m2. Kubatura budynku 1608,75 m3. 
Instalacja c.o. budynku jest instalacją wodną. Źródłem ciepła dla instalacji c.o. 
jest kocioł węglowy na paliwo stałe, znajdujący się w kotłowni usytuowanej w 
piwnicy budynku. Grzejniki w budynku stalowe. Woda w budynku ogrzewana 
jest poprzez przepływowe oraz pojemnościowe podgrzewacze wody. 
 
W ramach projektu przewidywane są działania: 
- docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
- zmiana konstrukcji więźby dachowej poprzez     podmurowanie ścian 
szczytowych wykonanie drewnianej więźby dachowej z pełnym 
deskowaniem i dociepleniem dachu 
-wykonanie pokrycia dachowego z blachodachówki   wraz z obróbkami 
blacharskimi , 
- wymiana istniejących drzwi zewnętrznych, które obecnie znajdują się 
w złym stanie technicznym, 
- częściowa wymiana okien, 
-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja źródła ciepła wsparta przedsięwzięciem polegającym 
na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej 
modernizacji energetycznej wraz z wykorzystaniem instalacji OZE 
(kolektory słoneczne) i wymianą źródeł ciepła, która doprowadzi do 
znaczącej redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej.   
 
Przeprowadzona modernizacja budynku  poprawi stan techniczny budynku  
oraz efektywność wykorzystania nośników energetycznych i będzie 
bezpośrednią przyczyna zmniejszenia zużycia energii cieplnej. Ocieplenie 
budynku  i docieplenie dachu spowoduje obniżkę  zużycia energii cieplnej 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w 
  kontekście jego wpływu na sytuację 
  zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 
 
 
 
- Powiązania z innymi projektami 
 

min. 25-30% co  zmniejszy  koszty i opłaty utrzymania obiektu .   
Jednocześnie pomimo zmniejszonego zapotrzebowania na energię cieplną 
zostaną polepszone parametry środowiska,  redukcja zanieczyszczenia 
emitowana podczas spalania  nośników energii w tym szkodliwych pyłów. 
Termomodernizacja struktury budowlanej realizowana jednocześnie z 
modernizacją systemu grzewczego daje możliwość osiągnięcia pełnego efektu 
oszczędnościowego. Rosnące ceny nośników energetycznych podrażają 
koszty utrzymania budynków, zwłaszcza tych w złym stanie technicznym i 
zasadne staje się wprowadzenie pojęcia energooszczędności obiektów 
budowlanych. 
Stan techniczny po modernizacji budynku poprawi komfort i bezpieczeństwo 
zajęć przede wszystkim da szanse na atrakcyjne propozycje kulturalne. Dzięki 
zmodernizowanej infrastrukturze program kulturowy wzbogaci się o ciekawe 
wydarzenia np. pokazy filmów, festiwale, koncerty, zajęcia artystyczne 
,spotkania autorskie itp. 
 
 
 
Nie dotyczy 

Wskaźnik 
(np.: spadek emisji CO2/ rok; liczba 
instytucji 
 
kultury objętych wsparciem; długości 
ścieżek 
 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, 
 
szkoleniem; liczba osób, które 
uzyskały, podniosły 
 
kwalifikacje, itp.) 

Wskaźnik Rezultatu : 
Zmniejszenie sprzedaży energii cieplnej na cele komunalno-bytowe 
Wskaźnik Produktu: 
Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków -szt 1 
Zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 
 

Harmonogram działań- Działanie 
- zmiana konstrukcji więźby dachowej i 
dociepleniem dachu,wykonanie pokrycia 
dachowego z blachodachówki  i obróbkami 
blacharskimi, 
-wymiana  drzwi zewnętrznych-szt.1, 
- częściowa wymiana okien- szt. 3 
-docieplenie ścian zewnętrznych budynku, 
-wymiana oświetlenia na energooszczędne, 
- modernizacja źródła ciepła (kolektory 
słoneczne) 

Termin wykonania 
    2016 
 
 
   2016 
 
   2017 
  2018 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

 Kwiecień 2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 
realizacji projektu 

Grudzień 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 
temat projektu: 
 
- Imię i nazwisko 
- Stanowisko służbowe 
- Telefon/fax 
- E-mail 

 
 
Maria Lubczyńska 
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zbicznie 
Tel. 56 49 393 70 
e-mail: goksirzbiczno@poczta.onet.pl 

 
 



Projekt 26 

Nazwa projektu „Szkoła Zawodowych Innowacji- doposażenie ZSR” 

Beneficjent Zespół Szkół Rolniczych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 1 234 000,00 PLN 

Priorytet Inwestycyjny w ramach 
RPO 
 
 
 

Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja  PI 10a 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie 
poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. 

Źródła finansowania projektu: 
Środki własne(budżet 
beneficjenta): 
Środki RPO (EFRR, EFS) 
Środki inne: (np. prywatność, 
WFOŚ, środki budżetu państwa, 
województwa itp.) 
 

Całkowita wartość projektu: 1 234 000,00 PLN 
Środki RPO( EFRR):     1 110 600,00 PLN       (90%)            
Krajowy wkład publiczny:    123 400,00 PLN   (10%) 

Zwięzły opis projektu(max 2 strony 
A4), tj. 
-Główne elementy składowe, 
wyróżnione fazy realizacji projektu, 
podprojekty itp. 
-Uzasadnienie realizacji projektu, 
zwłaszcza w kontekście jego 
wpływu na sytuację 
zdiagnozowaną w obszarze 
wsparcia, itp. 
-Powiązania z innymi projektami 

Potrzeba realizacji niniejszego przedsięwzięcia wiąże się ściśle ze 
zidentyfikowanymi problemami w zakresie efektywności prowadzonych 
zajęć dydaktycznych w budynku Zespołu Szkół Rolniczych w Brodnicy, 
wywołanych brakiem odpowiedniej infrastruktury edukacyjnej 
przeznaczonej do praktycznej nauki zawodów poszukiwanych na 
europejskim rynku pracy. Wskazane problemy spowodowane są małą 
ilością odpowiednio wyposażonych sal dydaktycznych.  W szkole zauważa 
się pilną konieczność poprawy jakościowej procesu dydaktycznego 
poprzez zapewnienie wysokich standardów technologicznych i 
zapewnienie pełnej infrastruktury edukacyjnej w zakresie kształcenia 
praktycznego.  
W wyniku realizacji projektu zakłada 
się: 
Realizacja przedsięwzięcia: ”Cyfrowa Szkoła”  
 
Wyposażenie pracowni technik cyfrowych procesów graficznych. 
 
Doposażenie pracowni usług gastronomicznych, hotelarskiej, 
działalności gospodarczej. 
 
Stworzenie pracowni języka obcego zawodowego  
( 2 pracownie). 
 
Akustyczna adaptacja hali widowiskowo-sportowej. 
Adaptacja akustyczna hali sportowej przy wykorzystaniu specjalistycznych 
materiałów o odpowiedniej odporności na uszkodzenia mechaniczne oraz 
wyposażenie  w osprzęt audiowizualny (okablowanie, wyprowadzenie 
gniazdek) zapewniający niwelacje wpływu trudnych warunków 
akustycznych w tym zwłaszcza czasu pogłosu poprawiając tym samym 
bezpieczeństwo i komfort użytkownikom. 
Sala gimnastyczna jest pomieszczeniem wykorzystywanym w celach: 
sportowych, edukacyjnych, kulturalnych i promocyjnych. W zamierzeniach 
hala ma być obiektem o charakterze widowiskowo- sportowym 
zapewniającym odbiór dźwięku podczas organizowanych zawodów oraz 
zajęć edukacyjnych. W związku z przewidywanymi wydarzeniami 
edukacyjnymi w hali sportowej system nagłośnienia będzie miał za 
zadanie: równomierne nagłośnić zarówno trybuny jak i płytę hali, 
zapewnić wysoką zrozumiałość mowy na trybunach i płycie boiska, 
uwzględnić wytyczne dot. ochrony słuchu, zapewnić sprawną 
komunikację, umożliwić (poprzez wykorzystanie nagłośnienia dla potrzeb 
alarmu głosowego) bezpieczną i sprawną ewakuację. Obecnie istniejące 
nagłośnienie nie spełnia ww. potrzeb. Zniwelowanie wpływu trudnych 



warunków akustycznych w tym zwłaszcza czasu pogłosu zagwarantuje w 
ZSR w Brodnicy prowadzenie zajęć edukacyjnych na najwyższym 
światowym poziomie. 
 
 
Adaptacja auli szkolnej. 
Aula szkolna zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt techniczny, 

umożliwiający sprawne przeprowadzanie prezentacji, szkoleń, 

prowadzenie wykładów i zajęć o dowolnym charakterze. 

Stały dostęp do Internetu oraz najnowszej generacji system nagłaśniający 

sprawią, że aula spełni wszelkie wymagania związane z nowoczesną, 

profesjonalną organizacja różnego rodzaju imprez. 

Zostanie wyposażona w urządzenia i systemy do prezentacji pisma i 

obrazów: projektory-rzutniki multimedialne, system nagłaśniający, krzesła 

konfernercyjne, mównice, ekran projekcyjny oraz  rolety. 

 
 
Do najpoważniejszych problemów z jakimi zmaga się Zespół Szkól 
Rolniczych należy niewystarczająca infrastruktura edukacyjna w stosunku 
do zapotrzebowania, a także brak wyposażenia umożliwiającego 
prowadzenie zajęć praktycznych uzupełniających teoretyczną część 
systemu kształcenia zawodowego. Ważny jest nie tylko komfort pracy dla 
uczniów i nauczycieli, ale przede wszystkim spodziewana poprawa 
wyników dydaktycznych.  
Projekt jest komplementarny z zajęciami dodatkowymi dla uczniów 
oraz doskonaleniem nauczycieli. 

Wskaźniki 
(np.: spadek emisji CO2/rok; 
liczba instytucji kultury objętych 
wsparciem; długość ścieżek 
rowerowych; liczba osób objętych 
wsparciem, szkolenia; liczba osób, 
które uzyskały, podniosły 
kwalifikacje; itp.) 

Projekt skierowany jest dla uczniów kształcących się w następujących 
zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technikum 
hotelarskie, technikum rolnicze, technikum mechanizacji rolnictwa, 
technikum architektury krajobrazu, technikum cyfrowych procesów 
graficznych, oraz ZSZ kucharz.  
 
Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego objętych 
wsparciem w programie: 450. 
Wsparciem objętych zostanie również 60 nauczycieli ZSR. 

Harmonogram działań  
Rok szkolny  2016/2017 
 
Realizacja przedsięwzięcia: ”Cyfrowa Szkoła”  
Wyposażenie pracowni technik cyfrowych procesów graficznych. 
 
Doposażenie pracowni usług gastronomicznych, hotelarskiej, 
działalności gospodarczej. 
 
Stworzenie pracowni języka obcego zawodowego  
( 2 pracownie). 
 
Rok szkolny  2017/2018 
 
 
 
Akustyczna adaptacja hali widowiskowo-sportowej. 
 
Adaptacja auli szkolnej. 
 
 

Przewidywany termin rozpoczęcia 
realizacji projektu 

Wrzesień 2016 r. 



Przewidywany termin zakończenia 
realizacji projektu 

Listopad 2018 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji 
na temat projektu: 
-Imię i nazwisko 
-Stanowisko służbowe 
Telefon/fax 
E-mail 

Tomasz Słabkowski 
Dyrektor szkoły 
Tel: 564984901 
e-mail: sekretariat@zsr.edu.pl 

 

Projekt 27 

Nazwa projektu Solidarne Społeczeństwo 

Beneficjent Zakład Aktywności Zawodowej w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł Ok. 80.000 zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

Oś priorytetowa 10a 
Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej szkół oraz placówek 
systemu oświaty prowadzących kształcenie zawodowe i ustawiczne, 
tworzenie oraz unowocześnianie pracowni kształcenia praktycznego oraz 
warsztatów szkolnych szkół, centrów i placówek prowadzących 
kształcenie zawodowe i ustawiczne, inwestycje w infrastrukturę wyższego 
szkolnictwa zawodowego, inwestycje w zakresie adaptacji i funkcjonalnego 
dostosowania szkół, centrów i placówek prowadzących kształcenie 
zawodowe i ustawiczne w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, 
w tym z inteligentnymi specjalizacjami 

Źródła finansowania projektu: 

Środki własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, województwa 

itp.) 

 
 
 
Środki RPO (EFS) 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

 Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji 

projektu, podprojekty itp. 

 Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego 

wpływu na sytuację 

zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

 Powiązania z innymi projektami 

Przedmiotem projektu jest modernizacja budynku Zakładu Aktywności 
Zawodowej    w Brodnicy 
- remont sal szkoleniowych, 
- malowanie holi i klatek schodowych Wymienione pomieszczenia są 
często  eksploatowane i brak jest od dłuższego czasu remontu. Przyczyną 
są niewystarczające nakłady finansowe na realizację projektu. 
Przeprowadzenie modernizacji przyczyni się do poprawy wizerunku i 
jakości usług świadczonych przez ZAZ.  Nastąpi zwiększenie komfortu i 
ułatwienie wykonywanej pracy przez niepełnosprawnych pracowników 
zakładu. Poprawa warunków pracy zwiększy możliwość działania w 
kierunku aktywnego włączenia i szanse na zatrudnienie dla osób 
wykluczonych społecznie (niepełnosprawnych). Co za tym idzie również 
poprawę zdolności funkcjonowania w społeczeństwie dla tych osób. 
 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba 

osób objętych wsparciem, szkoleniem; 

liczba osób które uzyskały, podniosły 

 
- podniesienie warunków pracy 
 
- stworzenie dodatkowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych 
 
- wzrost wizerunku zakładu 



kwalifikacje; itp.) 

 

Harmonogram działań 
Prace przygotowawcze  X – XII 2016 
Roboty remontowe         I – VIII 2017 
Nadzór                            I – VIII 2017          

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 

 
2016 r. 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 

 
2017 r. 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

 Imię i nazwisko 

 Stanowisko służbowe 

 Telefon/fax 

 E-mail  

 
 
Andrzej Olszewski 
 
Kierownik 
 
(56)4982005 
 
hotel.centrum@wp.pl 

 

Projekt 28 

Nazwa projektu 
 Podniesienie jakości usług edukacyjnych poprzez rozwój infrastruktury 

edukacyjnej 

Beneficjent  Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy 

Koszt całkowity projektu w zł 

Koszty kwalifikowane 

Koszty niekwalifikowane 

 Koszt całkowity projektu  150000zł 

Koszty kwalifikowane 150000zł 

Koszty niekwalifikowane 0  zł 

Priorytet Inwestycyjny w ramach RPO 

PI 10a Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na 
rzecz zdobywania, umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez 
rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 
 

Źródła finansowania projektu i Środki 

własne (budżet beneficjenta): 

Środki RPO (EFRR, EFS) 

Środki inne: (np. prywatne, WFOŚ, 

środki budżetu państwa, województwa 

itp.) 

EFRR:127 500zł 

Wkład własny: 22 500zł  

 

 

Pomoc publiczna 

Występowanie pomocy publicznej w 

projekcie (krótka analiza) 

Nie dotyczy 

Zwięzły opis projektu (max 2 strony 

A4), tj. 

Główne elementy składowe, 

wyróżniane fazy realizacji projektu, 

podprojekty itp. 

Uzasadnienie realizacji projektu, 

zwłaszcza w kontekście jego wpływu 

na sytuację zdiagnozowaną w obszarze 

wsparcia, itp. 

Powiązania z innymi projektami 

Zespół Szkół Zawodowych w Brodnicy jest największą placówką 
kształcenia zawodowego w powiecie brodnickim. Naukę w szkole pobiera 
ponad 1200 uczniów.   
Bardzo ważny jest tak rozwój poznawczy uczniów, jak ich rozwój fizyczny. 
Obecnie uczniowie mają małe możliwości korzystania z odpowiedniej bazy 
sportowej. Szkoła nie dysponuje bezpiecznymi, dobrze funkcjonującymi 
obiektami sportowymi. Stworzenie im możliwości rozwoju fizycznego 
uczniów podniesie ich możliwości poznawcze, da przestrzeń do 
prowadzenia prawidłowych zajęć wychowania fizycznego, urozmaici 
wachlarza zajęć sportowych. Podniesie również prestiż szkoły oraz jej 
konkurencyjności na rynku edukacyjnym województwa.  
Projekt przewiduje: 

 Utworzenie zewnętrznych boisk wielofunkcyjnych z 
specjalistycznym podłożem oraz osprzętem (piłka ręczna, 



siatkowa, koszykówki) 

 Zakup sprzętu sportowego (stoły do tenisa stołowego, miejsca do 
darta)  

 Utworzenie siłowni zewnętrznej, bieżni na krótkie  dystanse, 
miejsca do skoku w dal, wzwyż, stanowisko do pchnięcia kulą, 
sportowej infrastruktury zewnętrznej  

 
W ramach rozwoju infrastruktury powstanie wielofunkcyjne boisko 
sportowe o nawierzchni poliuretanowo-gumowej na odpowiedniej 
podbudowie. Powierzchnia użytkowa: 120 m2. Boisko przystosowane jest 
do gry w piłkę ręczną, siatkówkę, nożnej, koszykową i tenisa ziemnego 
odpowiednio wyposażone w trwałe urządzenia dla tych dyscyplin 
sportowych (2 bramki piłkarskie do piłki ręcznej, 1 kpl do siatkówki, 4 
kosze do koszykówki, 1kpl do tenisa ziemnego). Na boisku można będzie 
okazjonalnie grać w badmintona i inne gry zespołowe. Całość płyty boiska 
otoczona będzie ogrodzeniem o wys. 4 m stanowiącym jednocześnie 
łapacz piłek.  
Przy boisku zamontowana będzie siłowni zewnętrzna. 
Przyjmując rozwiązania projektowe zwrócono uwagę na takie elementy jak 
trwałość, odporność na czynniki atmosferyczne, "wandaloodporność", a 
także niskie koszty eksploatacji. 

Wskaźniki 

(np.: spadek emisji CO2/rok; liczba 

instytucji kultury objętych wsparciem; 

długość ścieżek rowerowych; liczba 

osób objętych wsparciem, szkoleniem; 

liczba osób, które uzyskały, podniosły 

kwalifikacje; itp.) 

Wskaźniki Produktu: 

 Liczba miejsc w infrastrukturze kształcenia zawodowego – 1200 
osoby 

 Liczba obiektów infrastruktury jednostek organizacyjnych 
systemu oświat – 1 szt. 

 

Stan przygotowań i harmonogram 

realizacji przedsięwzięcia 

Sporządzenie specyfikacji technicznej inwestycji 

Przygotowanie terenu pod inwestycje 

Położenie nawierzchni 

Zamontowanie trwałego wyposażenia boiska oraz siłowni 

Zamontowanie ogrodzenia. 

Przewidywany termin rozpoczęcia 

realizacji projektu 
 2016 

Przewidywane termin zakończenia 

realizacji projektu 
 2017 

Osoba mogąca udzielić informacji na 

temat projektu: 

Imię i nazwisko 

Stanowisko służbowe 

Telefon/fax 

E-mail  

 DYREKTOR: 
mgr inż. Jacek Gniadkowski  - jgniadkowski@zszbrodnica.pl 
56498-24-66 
 

 

mailto:jgniadkowski@zszbrodnica.pl

