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1. Wprowadzenie
W okresie rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2013 nie sposób pominąć
znaczenia inwestycji środków unijnych w poszczególne dziedziny życia. Opracowanie ma na celu
wskazanie projektów realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z
wykorzystaniem środków unijnych w sektorze turystyki.
W pierwszej części opracowania zebrany materiał przedstawia listę zrealizowanych bądź
realizowanych projektów mających bezpośredni wpływ na rozwój sektora turystyki w województwie
kujawsko-pomorskim i dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizowanych w województwie programów –
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Krajowego
Programu Operacyjnego POKL, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Druga część opracowania zawiera porównanie wyników badania ruchu turystycznego w
województwie kujawsko-pomorskim z realizacją projektów ze środków unijnych w sektorze turystyki
ze względu na atrakcyjność turystyczną miejsc oraz rekomendacje miejsc wartych uwzględnienia w
ofercie turystycznej w oparciu o efekty realizowanych projektów dla turystów przyjeżdżających do
województwa kujawsko-pomorskiego w celach uzdrowiskowych, tj. odbywających kuracje zdrowotne
w uzdrowiskach w Ciechocinku, Wieńcu oraz Inowrocławiu.
2. Metodologia
Analiza projektów sektora turystki realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim
przeprowadzona została w oparciu o dane pochodzące z internetowej mapy dotacji
(http://www.mojregion.eu/mapa-dotacji.html), a także dane zawarte we wnioskach o
dofinansowanie projektów oraz zawarte umowy z beneficjentami. Analizowane projekty zostały
wybrane ze względu na wskazane wskaźniki oraz cele mające bezpośredni wpływ na rozwój sektora
turystyki.
Informacja na temat poszczególnych projektów zawiera tytuł projektu, nazwę beneficjenta, całkowity
koszt projektu (w PLN), kwotę dofinansowania (w PLN) oraz listę wskaźników produktów, rezultatów
lub opis celu projektu. Z uwagi na okres programowania (2007- 2013), dane pochodzą z pozytywnie
zaopiniowanych do realizacji wniosków o dofinansowanie, zatem stanowią prognozę osiągniętych
celów/ rezultatów.
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3. Projekty wsparte w ramach działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska
Celem osi priorytetowej jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne
kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i
stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady
zrównoważonego rozwoju.
Działanie2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych:
Nazwa projektu

Edukacja ekologiczna poprzez budowę ścieżki dydaktycznej w
miejscowości Turzno
beneficjent
Gmina Łysomice
Koszt projektu (PLN) 397 770,01
Dofinansowanie(PLN) 278 439,00
Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych ścieżek dydaktycznych, punktów wież
widokowych, tablic informacyjnych – 18; długość wybudowanych ścieżek
dydaktycznych – 0,570 ha
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanej/ przebudowanej/
doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 1 889; liczba
odbiorców Edukacji ekologicznej - 944

Nazwa projektu

Utworzenie Centrum Edukacji Ekologicznej w XVII wiecznym spichlerzu w
Brodnicy
beneficjent
Gmina Miasta Brodnicy
Koszt projektu (PLN) 387 936,93
Dofinansowanie(PLN) 271 555,85
Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji
Ekologicznej – 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej
infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 30 000

Nazwa projektu

Rozwój edukacji ekologicznej w Nadleśnictwie Brodnica w oparciu o
ścieżkę dydaktyczną
na terenie Osady Leśnej w Górznie.
beneficjent
Nadleśnictwo Brodnica
Koszt projektu (PLN) 174 576,65
Dofinansowanie(PLN) 122 203,65
Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych ścieżek dydaktycznych, punktów, wież
widokowych, tablic informacyjnych – 21; Liczba
wybudowanych/przebudowanych innych obiektów
służących celom ochrony przyrody - 2
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanej/przebudowanej/doposażonej
infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 5 000; Liczba odbiorców
edukacji ekologicznej - 1250
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Nazwa projektu

Zagospodarowanie turystyczne terenu parkingu wraz z adaptacją
istniejącego budynku na
izbę ekspozycyjno – edukacyjną przy rezerwacie przyrody Cisy
Staropolskie im. Leona
Wyczółkowskiego w Wierzchlesie
beneficjent
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zamrzenica
Koszt projektu (PLN) 371 818,15
Dofinansowanie(PLN) 260 272,70
Wskaźniki produktu
Liczba imprez z zakresu edukacji ekologicznej – 8; Liczba
wybudowanych/przebudowanych centrów edukacji ekologicznej – 1;
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wybudowanych/przebudowanych centrów
edukacji ekologicznej – 77,2 m2; Liczba osób korzystających z
wybudowanej/przebudowanej/doposażonej infrastruktury
centrów edukacji ekologicznej - 300

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Leśniczówka na terenie rezerwatu „Las Piwnicki” – modernizacja obiektu
Toruńskie Stowarzyszenie Ekologiczne Tilia
399 983,70
279 988,59
Liczba wybudowanych/ przebudowanych centrów edukacji ekologicznej
–1
Powierzchnia wybudowanych/ przebudowanych centrów edukacji
ekologicznej – 218,500 m2; liczba odbiorców edukacji ekologicznej - 800

Nazwa projektu

Modernizacja ośrodka przyrodniczo-edukacyjnego w siedzibie
Tucholskiego Parku Krajobrazowego
beneficjent
Tucholski Park Krajobrazowy
Koszt projektu (PLN) 392 772,14
Dofinansowanie(PLN) 274 940,49
Wskaźniki produktu
Liczba wybudowanych/ przebudowanych centrów edukacji ekologicznej
– 1; liczba doposażonych centrów edukacji ekologicznej - 1
Wskaźniki rezultatu
powierzchnia wybudowanych/ przebudowanych centrów edukacji
ekologicznej – 170m2; powierzchnia doposażonych centrów edukacji
ekologicznej – 170 m2; Liczba osób korzystających z wybudowanej/
przebudowanej/ doposażonej infrastruktury centrów edukacji
ekologicznej – 8 500; liczba osób uczestniczących w akcjach
promocyjnych i informacyjnych dotyczących ochrony przyrody – 12 000;
liczba odbiorców edukacji ekologicznej – 3 300

Nazwa projektu

Promocja walorów przyrodniczych Wdeckiego Parku Krajobrazowego –
Zalew Żurski i jego okolice
beneficjent
Wdecki Park Krajobrazowy
Koszt projektu (PLN) 387 000,00
Dofinansowanie(PLN) 270 900,00
Wskaźniki produktu
Liczba doposażonych centrów edukacji ekologicznej - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanej/ przebudowanej/
doposażonej infrastruktury centrów edukacji ekologicznej – 3 000
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W ramach działania 2.6 osi 2 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 2,5 mln zł, z czego
ponad 1,7 mln zł pochodzi ze środków programu. Budowanych/ przebudowanych bądź doposażonych
jest 7 centrów edukacji ekologicznej oraz 39 ścieżek dydaktycznych, punktów wież widokowych,
tablic informacyjnych dla planowanej liczby 6 294 odbiorców edukacji ekologicznej oraz 48 689 liczby
osób korzystających z wybudowanej/ przebudowanej/ doposażonej infrastruktury centrów edukacji
ekologicznej.
Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej
Celami osi są:
- poprawa jakości i dostępności usług społecznych poprzez inwestycje w infrastrukturę społeczną
(edukacyjną, zdrowia, pomocy społecznej, kultury), w tym dla osób niepełnosprawnych,
- ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
Działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury :
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Ostromecko – cztery pory roku. Etap 1 i etap 2
Miasto Bydgoszcz
13 674 476,59
4 725 966,44
Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem –
2; liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji – 2; liczba
zabezpieczonych obiektów/zbiorów - 2
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 10 000

Ochrona Dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap II
Gmina Miasto Chełmno
13 922 213,57
9 049 438,82
Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem –
15
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 35 000

Ochrona Dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap III
Gmina Miasto Chełmno
13 627 306,75
8 857 749,38
Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 11
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 30 972
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Ochrona Dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap IV
Miasto Chełmno
3 783 614,33
1 325 592,75
Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób
niepełnosprawnych – 1
Liczba osób korzystających z obiektów Kultury wspartych w wyniku
realizacji projektu – 6 520

Nazwa projektu

Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu
Dziedzictwa Kujaw i Pałuk
beneficjent
Gmina Pakość
Koszt projektu (PLN) 15 232 361,02
Dofinansowanie(PLN) 9 858 797,66
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dzidzictwa kulturowego objętych wsparciem – 1; Liczba
zabezpieczonych obiektów/zbiorów - 10
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 89 200

Nazwa projektu

Rewitalizacja obiektów Kultury Diecezji Włocławskiej we Włocławku.
Rewaloryzacja i rozbudowa Muzeum Diecezjalnego.
beneficjent
Diecezja Włocławska
Koszt projektu (PLN) 14 653 512,53
Dofinansowanie(PLN) 9 495 568,24
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dzidzictwa kulturowego objętych wsparciem – 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 3 150

Nazwa projektu

Ścieżka Edukacji ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp
i Wieży Ciśnień
beneficjent
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
Koszt projektu (PLN) 15 936 615,98
Dofinansowanie(PLN) 6 283 987,75
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dzidzictwa kulturowego objętych wsparciem – 2; Liczba
obiektów/zbirów poddanych konserwacji – 2;
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 5 692

Nazwa projektu

Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z infrastrukturą
obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie
beneficjent
Muzeum Archeologiczne w Biskupinie
Koszt projektu (PLN) 4 339 275,44
Dofinansowanie(PLN) 1 775 391,57
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dzidzictwa kulturowego objętych wsparciem – 3
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 326 960
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy
Opera Nova w Bydgoszczy
4 819 226,54
2 535 607,77
Liczba przebudowanych obiektów instytucji Kultury - 1
Liczba osób korzystających z obiektów Kultury wspartych w wyniku
realizacji projektu – 82 000

Nazwa projektu

Rewaloryzacja budynku Muzeum im Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w
części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz zakupem wyposażenia
trwałego
beneficjent
Powiat Inowrocławski
Koszt projektu (PLN) 311 237,86
Dofinansowanie(PLN) 173 920,15
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów dzidzictwa kulturowego objętych wsparciem - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objętych
wsparciem – 19 027

Nazwa projektu

Ochrona i zachowanie materialnego Dziedzictwa regionu kujawskopomorskiego
beneficjent
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Koszt projektu (PLN) 11 832 197,52
Dofinansowanie(PLN) 7 102 486,65
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem –
85; liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji – 85; liczba
zabezpieczonych obiektów/zbiorów - 85
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku
realizacji projektu – 400 000

Nazwa projektu

Ochrona Dziedzictwa Kulturowego Województwa KujawskoPomorskiego
beneficjent
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Koszt projektu (PLN) 12 131 034,25
Dofinansowanie(PLN) 7 742 042,26
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów/zbiorów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem –
88; liczba obiektów/zbiorów poddanych konserwacji – 88; liczba
zabezpieczonych obiektów/zbiorów - 88
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów kultury wspartych w wyniku
realizacji projektu – 250 000

W ramach działania 3.3 osi 3 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 108 mln zł, z czego
ponad 68 mln zł pochodzi ze środków programu. Łącznie 210 obiektów/ zbiorów dziedzictwa
kulturowego jest objętych wsparciem. W wyniku realizacji projektów liczba odwiedzających obiekty
dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem wyniesie 1 258 521 osób.
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Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw
Celem osi priorytetowej jest wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw województwa kujawskopomorskiego, w tym wzrost ich potencjału ekonomicznego, innowacyjnego, wzrost
przedsiębiorczości oraz zwiększenie zatrudnienia.
Działanie 5.2. Wsparcie inwestycji przedsiębiorstw:
Nazwa projektu

Nowa inwestycja w usługi turystyczne Wczesnośredniowieczny Ośrodek
Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy GRÓD PIASTA w Chomiąży Szlacheckiej
beneficjent
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe Eksport Import
„Martina” Walczak Mirosław
Koszt projektu (PLN) 1 539 640,00
Dofinansowanie(PLN) 661 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie bezpośredniego wsparcia inwestycyjnego
dla MŚP – 1; liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba nowych usług/produktów wprowadzonych w przedsiębiorstwie –
16; liczba udoskonalonych usług/produktów wprowadzonych w
przedsiębiorstwie – 3;

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Gminie Gostycyn
Michał Malak MALMI
2 153 300,00
1 220 800,00
liczba udzielonych dotacji inwestycyjnych - 1
Liczba utworzonych miejsc pracy – 3; liczba nowych usług/produktów
wprowadzonych w przedsiębiorstwie - 3

Nazwa projektu

Uruchomienie karczmy z funkcją noclegową w miejscowości Jeleń, przez
firmę Stankowicz
beneficjent
Stankowicz Sebastian
Koszt projektu (PLN) 610 000,00
Dofinansowanie(PLN) 350 000,00
Wskaźniki produktu
Powierzchnia utworzonych/rozbudowanych/nabytych nieruchomości
budynkowych – 468,270
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy – 5; liczba wprowadzonych nowych
technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług – 3;
liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w przedsiębiorstwie –
4; liczba udoskonalonych produktów/usług wprowadzonych w
przedsiębiorstwie – 1
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Nazwa projektu

Budowa i wyposażenie budynku agroturystycznego firmy Tina w Pile
szansą na wzrost konkurencyjności w regionie
beneficjent
Agroturystyka TINA Mariusz Wilkoński
Koszt projektu (PLN) 610 400,00
Dofinansowanie(PLN) 350 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie inwestycji – 1; liczba
wybudowanych/zmodernizowanych budynków - 1; liczba nabytych
środków trwałych – 42
Wskaźniki rezultatu
Liczba wspartych mikroprzedsiębiorstw - 1; liczba utworzonych miejsc
pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 3; przyrost wartości sprzedaży
przedsiębiorstw wspieranych - 0,07 mln zł; liczba wprowadzonych
nowych technologii do procesu produkcji lub procesu świadczenia usług
– 1; liczba nowych produktów/usług wprowadzonych w
przedsiębiorstwie – 5; liczba udoskonalonych produktów/usług
wprowadzonych w przedsiębiorstwie – 2; liczba osób zatrudnionych w
przedsiębiorstwie - 5

W ramach działania 5.2 osi 5 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 4,3 mln zł, z czego
ponad 2,2 mln zł pochodzi ze środków programu. W wyniku realizacji projektów 28 nowych
produktów/usług zostanie wprowadzonych w przedsiębiorstwach.
Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki
Celem osi priorytetowej jest wzrost znaczenia turystyki jako czynnika rozwoju społecznogospodarczego województwa poprzez: lepsze wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego i
kulturowego, wzbogacenie oferty usług turystycznych i poprawę ich jakości, rozwój nowych,
zrównoważonych rodzajów turystyki.
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Działanie 6.1. Rozwój usług turystycznych w oparciu o zasoby przyrodnicze:
Nazwa projektu

Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla
turystyki, rekreacji, edukacji i sportu
beneficjent
Gmina Kruszwica
Koszt projektu (PLN) 11 568 274,78
Dofinansowanie(PLN) 6 940 964,86
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Długość wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych ścieżek
rowerowych – 4,10 km; długość wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych szlaków pieszych – 4,20 km; ilość wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych punktów rekreacyjnych wzdłuż
szlaków – 3; długość wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
pomostów komunikacyjnych – 154 m; powierzchnia wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych parkingów przy obiektach
turystycznych – 8 056,00 m2
Powierzchnia udostępnionych obszarów chronionych (z tytułu ustawy o
ochronie przyrody) – 9 892,00 ha; liczba osób korzystających z
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych szlaków
turystycznych – 1000; liczba osób korzystających z wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych
form turystyki (w tym parkingów) – 8 000; liczba osób korzystających z
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych ścieżek rowerowych
– 3 000; liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych szlaków pieszych – 5 000; liczba osób korzystających z
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych pomostów
komunikacyjnych – 1 000

Nazwa projektu

Bory Tucholskie – w labiryntach natury – wzmocnienie pozycji regionu
Borów Tucholskich na turystycznej mapie Polski poprzez rozwój
infrastruktury turystycznej
beneficjent
Powiat Tucholski
Koszt projektu (PLN) 24 988 035,71
Dofinansowanie(PLN) 13 875 371,28
Wskaźniki produktu
Gmina Cekcyn: Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury
aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 3; Liczba
przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w
tym parkingów) – 2; gmina Gostycyn: Liczba przebudowanych obiektów
infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 2; gmina
Kęsowo: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych
form turystyki (w tym parkingów) – 1, Długość przebudowanych szlaków
turystycznych – 0,67 km; Gmina Lubiewo: Liczba nowopowstałych
obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) –
1; gmina Śliwice: Liczba przebudowanych obiektów infrastruktury
aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 1; gmina Tuchola: Liczba
przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w
tym parkingów) – 2, Długość przebudowanych szlaków turystycznych –
0,58 km; powiat Tucholski: długość wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych ścieżek rowerowych – 6,37 km, liczba nowopowstałych
obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) -2,
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Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

liczba przebudowanych obiektów infrastruktury aktywnych form
turystyki (w tym parkingów) – 4; gmina Tuchola: długość
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych ścieżek rowerowych
– 1,47 km, długość wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
szlaków pieszych – 1,45 km; gmina Śliwice: długość wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych ścieżek rowerowych – 2,02 km;
Cekcyn: Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/
obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) –
500; Gostycyn: Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowanych/ obiektów infrastruktury aktywnych
form turystyki (w tym parkingów) – 8 000; Kęsowo: Liczba osób
korzystających z wybudowanych/przebudowanych/ rozbudowanych
szlaków turystycznych – 550, Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowanych/ obiektów infrastruktury aktywnych
form turystyki (w tym parkingów) – 800; Lubiewo: Liczba osób
korzystających z wybudowanych/przebudowanych/ obiektów
infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 1 800;
Śliwice: Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/
obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) –
500, Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/
rozbudowanych ścieżek rowerowych – 2 000; Tuchola: Liczba osób
korzystających z wybudowanych/przebudowanych/ obiektów
infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 39 060,
Liczba osób korzystających z wybudowanych/przebudowanych/
rozbudowanych ścieżek rowerowych – 3 600, Liczba osób korzystających
z wybudowanych/przebudowanych/ rozbudowanych szlaków
turystycznych – 23 700, powiat Tucholski: Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowanych/ obiektów infrastruktury aktywnych
form turystyki (w tym parkingów) – 73 100, Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowanych/ rozbudowanych ścieżek rowerowych
– 20 000

Rozwój turystyki, rekreacji i sportu na terenie Pojezierza Krajeńskiego
Gmina Sępólno Krajeńskie
25 059 147,89
14 175 959,96
Liczba nowopowstałych obiektów infrastruktury aktywnych form
turystyki (w tym parkingów) – 4; długość wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych ścieżek rowerowych – 21,60 km
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych ścieżek rowerowych – 3 250; liczba osób
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów
infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym parkingów) – 33 000;
liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 5
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Działanie 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych :
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Rozbudowa Hotelu Gazdówka w Żołędowie
„Gąsienica” Sp. z o.o.
4 971 035,00
2 241 040,41
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba nowych produktów
turystycznych – 10; liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych
promujących walory turystyczne województwa – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1;
Liczba miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych
obiektach bazy noclegowej – 21; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; liczba
wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 12; liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych produktów turystycznych – 31 000; liczba osób
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych/ rozbudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1 000; liczba wypromowanych
markowych produktów turystycznych – 10; liczba turystów
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
noclegowej – 1 000; liczba turystów korzystających z wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 31 000;

Budowa hotelu SEPIA w centrum Bydgoszczy przez firmę CUBE Sp. z o.o.
Cube Sp. z o.o.
29 156 478,66
11 949 376,50
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba nowych produktów
turystycznych – 11; liczba wybudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 1; liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i
infokiosków – 1; liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych
promujących walory turystyczne województwa – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1; liczba
miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych obiektach bazy
noclegowej – 156; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów
bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
– 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
gastronomicznej – 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów
bazy gastronomicznej przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 27; liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych produktów turystycznych – 23 500; liczba osób
korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 8 500; liczba wypromowanych
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markowych produktów turystycznych – 11; liczba turystów
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
noclegowej – 8 500; liczba turystów korzystających z wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 15 000

Nazwa projektu

Wsparcie rozbudowy infrastruktury centrum turystycznego firmy DrewKon Sp. z o.o. szansą na promocję akweduktu w miejscowości Fojutowo
jako unikalnej atrakcji regionu kujawsko-pomorskiego
beneficjent
Drew-Kon Sp. z o.o.
Koszt projektu (PLN) 6 848 209,50
Dofinansowanie(PLN) 2 205 370,00
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba nowych produktów
turystycznych – 22; liczba wybudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 8; liczba przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 1; liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji
– 36; liczba dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno –
sportowych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 4; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 4
Wskaźniki rezultatu
liczba utworzonych miejsc pracy(brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 32; liczba osób korzystających z wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 25 500; liczba osób korzystających z obiektów
turystycznych i rekreacyjno - sportowych dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 900; liczba turystów korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 8 600;
liczba osób niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej - 400

Nazwa projektu

Rozbudowa hotelu Rubbens o nowy budynek hotelowo-gastronomiczny i
część rekreacyjną
beneficjent
FGH KASKADA S.C. Kazimiera Sawicka, Dariusz Żuchliński, Żaneta
Żuchlińska
Koszt projektu (PLN) 7 783 600,00
Dofinansowanie(PLN) 3 828 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych
obiektach bazy noclegowej – 82; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1; liczba wybudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 9 072; liczba utworzonych miejsc
pracy(brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 20
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Nazwa projektu

Budowa nowego wielofunkcyjnego hotelu przez firmę FORM-PLASTIC Sp.
z o.o. w Ciechocinku szansą na rozwój usług turystycznych w regionie
beneficjent
FORM-PLASTIC Sp. z o.o.
Koszt projektu (PLN) 8 581 588,74
Dofinansowanie(PLN) 2 961 940,58
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba nowych produktów
turystycznych – 7; liczba wybudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 1; liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych
promujących walory turystyczne województwa – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1; liczba
miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych obiektach
bazy noclegowej – 70; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej - 1; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych - 1
Wskaźniki rezultatu
liczba utworzonych miejsc pracy(brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 13; liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych produktów turystycznych – 7 500; liczba osób
korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 7 500; liczba wypromowanych
markowych produktów turystycznych – 7; liczba turystów korzystających
z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 7 500;
liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 75 000

Nazwa projektu

Odnowa funkcji publicznych zdegradowanych terenów uzdrowiskowych
w Ciechocinku
beneficjent
Gmina Miasta Ciechocinek
Koszt projektu (PLN) 15 432 200,21
Dofinansowanie(PLN) 6 735 358,47
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Liczba nowych produktów turystycznych – 14; liczba wybudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 9; liczba przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 2; liczba dostosowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 9; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 10 738 m2; powierzchnia dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 10 738 m2
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym zakresie czasu) w
sektorze turystyki – 14; liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych produktów turystycznych – 430 000; liczba osób
korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 440 000; liczba osób
korzystających z obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych
dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 440 000
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego
Gmina Miasta Włocławek
4 358 735,28
2 570 957,76
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1; liczba
dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno – sportowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 7 764,89 m2;
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 4 772; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze
turystyki – 5,3

Nazwa projektu

Przebudowa zespołu dworsko-parkowego w Chomiąży Szlacheckiej na
Hotel z zapleczem gastronomicznym, konferencyjnym oraz centrum
rehabilitacyjnym i Spa
beneficjent
JM Handel i serwis maszyn – Miszczuk Jarosław Waldemar
Koszt projektu (PLN) 11 902 617,68
Dofinansowanie(PLN) 4 878 122,00
Wskaźniki produktu
Liczba nabytych środków trwałych ze środków dotacji – 763; liczba
dostosowanych obiektów turystycznych i rekreacyjno-sportowych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 2 356,12 m2; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 1; powierzchnia wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 345,87 m2; liczba miejsc
noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych obiektach bazy
noclegowej – 26; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów
bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
– 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
gastronomicznej – 1; powierzchnia wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 341,68 m2; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; liczba przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 1; liczba nabytych wartości
niematerialnych i prawnych ze środków dotacji -1; liczba nowych
produktów turystycznych - 4
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 10 800; liczba
osób korzystających z obiektów turystycznych i rekreacyjno –
sportowych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 680;
liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 4 900; liczba turystów korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej –
9 600; liczba osób niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 240; liczba osób
niepełnosprawnych korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 580; przewidywana całkowita liczba
bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) - 18
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Nazwa projektu

Wzrost atrakcyjności regionu poprzez utworzenie nowego produktu
turystycznego przez przedsiębiorstwo Mars Balcerzak-Piwowar
Magdalena
beneficjent
Mars Magdalena Balcerzak-Piwowar
Koszt projektu (PLN) 3 972 093,11
Dofinansowanie(PLN) 1 953 488,40
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba nowych produktów
turystycznych – 1; liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych
ze środków dotacji – 1; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 1 010; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 1; liczba utworzonych punktów informacji
turystycznej i infokiosków – 1; liczba miejsc noclegowych w
wybudowanych/ przebudowanych obiektach bazy noclegowej – 42;
powierzchnia wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
gastronomicznej – 179 m2; powierzchnia wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 596 m2
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 10; liczba turystów korzystających z wytworzonych/
zmodernizowanych produktów turystycznych – 3 300; liczba turystów
korzystających z informacji turystycznej – 1 400; liczba turystów
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
noclegowej – 1 950; liczba turystów korzystających z wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 1 700

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa
Miasto i Gmina Dobrzyń nad Wisłą
7 538 996,67
4 040 520,00
Liczba nowych produktów turystycznych – 1; liczba wybudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1;
Liczba turystów korzystających z wytworzonych/ zmodernizowanych
produktów turystycznych – 275; liczba utworzonych miejsc pracy (brutto
w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 7
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Uzdrowisko Inowrocław – rozwój funkcji uzdrowiskowej – I etap
Miasto Inowrocław
5 842 206,73
3 505 324,04
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych - 1; liczba nowych
produktów turystycznych – 1; liczba wybudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 2; liczba przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 1; liczba dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 3; powierzchnia dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno – sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 31 621 m2; powierzchnia
wybudowanych/zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 31 621 m2; powierzchnia wspartych
obiektów uzdrowiskowych - 31 621 m2
Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w
wyniku realizacji projektu – 100 000; Liczba osób korzystających z
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 100 000; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 3

Uzdrowisko Inowrocław – rozwój funkcji uzdrowiskowej – II etap
Miasto Inowrocław
27 456 858,39
16 431 966,23
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych – 1; liczba nowych
produktów turystycznych – 5; liczba przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 3; liczba dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 6
Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w
wyniku realizacji projektów – 110 000; liczba osób korzystających z
wybudowanych/ rozbudowanych/ przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 110 000; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 16

Nazwa projektu

Rozwój usług turystycznych poprzez rozbudowę istniejącego budynku
Kliniki Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku ulica Warzelniana –
budowa, przebudowa, rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego
beneficjent
MPM Product Sp. z o.o.
Koszt projektu (PLN) 8 054 188,83
Dofinansowanie(PLN) 3 274 060,50
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba przebudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 10; liczba osób korzystających z wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 28 000
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Przystań wodna na rzece Noteć – etap I
Powiat Nakielski
10 016 666,23
5 495 175,00
Liczba wybudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1;
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 3; liczba turystów korzystających z
wytworzonych/zmodernizowanych produktów turystycznych – 2 699

Nazwa projektu

Rozwój usług turystycznych w regionie poprzez budowę
trzygwiazdkowego pensjonatu „Lila” z częścią rekreacyjnowypoczynkową i Spa w miejscowości Ciechocinek
beneficjent
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „Lila” Spółka z o.o.
Koszt projektu (PLN) 15 931 712,57
Dofinansowanie(PLN) 6 529 390,35
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba wybudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 1; liczba nabytych środków trwałych ze
środków dotacji – 2 411; liczba nabytych wartości niematerialnych i
prawnych ze środków dotacji – 2; liczba dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1; powierzchnia dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1 846,72 m2; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 2 114,10 m2; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 1; powierzchnia wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1 090,94 m2; liczba
miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych obiektach
bazy noclegowej – 104; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 1; powierzchnia wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 622.98 m2; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1;
Wskaźniki rezultatu
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 17; liczba osób korzystających z wybudowanych/
rozbudowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 750; liczba osób korzystających z obiektów
turystycznych i rekreacyjno – sportowych dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 750; liczba turystów korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 750;
liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 750; liczba osób niepełnosprawnych
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
noclegowej – 25; liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 25;
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Nazwa projektu

Podniesienie Atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku
poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko
Ciechocinek S.A.
beneficjent
Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
Koszt projektu (PLN) 873 493,06
Dofinansowanie(PLN) 348 959,72
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych – 1; liczba wspartych
przedsiębiorstw – 1; liczba nabytych środków trwałych ze środków
dotacji – 5; powierzchnia wspartych obiektów uzdrowiskowych – 308,60
m2, liczba dostosowanych obiektów turystycznych i sportoworekreacyjnych do potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; powierzchnia
dostosowanych obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 308,60 m2;
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w
wyniku realizacji projektów – 6 371; liczba osób korzystających z
obiektów turystycznych i sportowo-rekreacyjnych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 6 731

Nazwa projektu

Uruchomienie Centrum hotelowo-konferencyjnego na terenie zespołu
pałacowo-parkowego w Turznie
beneficjent
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ARPOL Rafał Predenkiewicz
Koszt projektu (PLN) 29 213 624,68
Dofinansowanie(PLN) 11 922 797,00
Wskaźniki produktu
Powierzchnia wybudowanych/ zmodernizowanych/ przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych 4 760,20 m2; liczba miejsc
noclegowych w wybudowanych/ zmodernizowanych/ przebudowanych
obiektach bazy noclegowej – 118; liczba wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 1;
liczba przeprowadzonych kampanii reklamowych promujących walory
turystyczne województwa – 1; liczba wspartych przedsiębiorstw – 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z wybudowanych/ rozbudowanych/
przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 3 000; liczba
wypromowanych markowych produktów turystycznych – 1; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze
turystyki – 40

Nazwa projektu

Rozwój infrastruktury uzdrowiskowej w Sanatorium Uzdrowiskowym
/Przy Tężni/ s.p.z.o.z. w Inowrocławiu
beneficjent
Sanatorium Uzdrowiskowe „Przy Tężni” s.p.z.o.z. w Inowrocławiu
Koszt projektu (PLN) 11 022 642,54
Dofinansowanie(PLN) 4 975 468,25
Wskaźniki produktu
Liczba wspartych obiektów uzdrowiskowych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów uzdrowiskowych wspartych w
wyniku realizacji projektów – 4 832; liczba wypromowanych markowych
produktów turystycznych – 2; przewidywana całkowita liczba
bezpośrednio utworzonych miejsc pracy (EPC) - 4
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Nazwa
projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Rozwój usług turystycznych w regionie poprzez budowę i wyposażenie
czterogwiazdkowego hotelu Stara Farbiarnia w Bydgoszczy
Stara Farbiarnia Sp. z.o.o.
38 553 504,38
5 317 916,08
Liczba wspartych przedsiębiorstw – 1; liczba wybudowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjnych – 1; liczba nabytych środków trwałych ze
środków dotacji – 4 128; liczba nabytych wartości niematerialnych i
prawnych ze środków dotacji – 14; liczba dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 1; powierzchnia dostosowanych obiektów
turystycznych i rekreacyjno-sportowych do potrzeb osób
niepełnosprawnych – 4 509 m2; powierzchnia wybudowanych/
zmodernizowanych/ przebudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 7 166 m2; liczba wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 1; powierzchnia wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej - 4 058 m2; liczba miejsc
noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych obiektach bazy
noclegowej – 200; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów
bazy noclegowej przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych
– 1; liczba wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
gastronomicznej – 1; powierzchnia wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 1 053 m2; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych - 1
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki – 54; liczba osób korzystających z wybudowanych/
przebudowanych / rozbudowanych obiektów turystycznych i
rekreacyjnych – 500; liczba osób korzystających z obiektów
turystycznych i rekreacyjno – sportowych dostosowanych do potrzeb
osób niepełnosprawnych – 500; liczba turystów korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy noclegowej – 130;
liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy gastronomicznej – 500; liczba osób niepełnosprawnych
korzystających z wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy
noclegowej – 6; liczba osób niepełnosprawnych korzystających z
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej - 25

Budowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego
Uzdrowisko Wieniec Sp. z.o.o.
2 681 805,16
1 340 902,58
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1;
liczba nowych produktów turystycznych - 1
Liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) w
sektorze turystyki -6; liczba osób korzystających z obiektów
uzdrowiskowych wspartych w wyniku realizacji projektów – 30 720
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Nazwa projektu

Zagospodarowanie infrastruktury kolejowej dla potrzeb ruchu
turystycznego – linia kolejowa nr 209 od Torunia do Brodnicy. Etap I –
Stworzenie unikatowego krajowego taboru turystycznego
beneficjent
Województwo Kujawsko-Pomorskie
Koszt projektu (PLN) 4 801 617,96
Dofinansowanie(PLN) 2 400 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba nowych produktów turystycznych – 1; liczba przebudowanych
obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 6;
Wskaźniki rezultatu
Liczba turystów korzystających z wytworzonych / zmodernizowanych
produktów turystycznych – 20 000; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) w sektorze turystyki - 28

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

„Międzynarodowe Centrum Spotkań Młodzieży w Toruniu”
Gmina Miasto Toruń
23 928 000,00
14 356 800,00
Liczba przebudowanych obiektów turystycznych i rekreacyjnych – 1;
liczba utworzonych punktów informacji turystycznej i infokiosków – 1;
liczba miejsc noclegowych w wybudowanych/ przebudowanych
obiektach bazy noclegowej – 96; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy noclegowej przystosowanych do
potrzeb osób niepełnosprawnych – 1; liczba wybudowanych/
przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej – 1; liczba
wybudowanych/ przebudowanych obiektów bazy gastronomicznej
przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych - 1
liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) –
10; liczba turystów korzystających z wybudowanych/ przebudowanych
obiektów bazy noclegowej – 4 000

W ramach osi 6 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 340 mln zł, z czego ponad 154
mln zł pochodzi ze środków programu. W wyniku realizacji projektów powstanie 42,46 kilometrów
turystycznych
szlaków
pieszych
lub
rowerowych,
powstanie
lub
zostanie
przebudowanych/rozbudowanych 25 obiektów infrastruktury aktywnych form turystyki (w tym
parkingów). 226 860 osób skorzysta ze szlaków turystycznych oraz obiektów infrastruktury
aktywnych form turystyki (w tym parkingów); powstanie 78 nowych produktów turystycznych, z
których skorzysta 515 300 osób; zostanie wybudowanych lub przebudowanych 15 obiektów bazy
noclegowej (łącznie na 11 011 miejsc noclegowych), z których skorzysta 46 402 osoby; 8 obiektów
bazy gastronomicznej, z których skorzysta 133 550 osób; 35 obiektów turystycznych i rekreacyjnych, z
których skorzysta 533 622 osoby oraz 4 obiekty uzdrowiskowe, z których skorzysta 151 923 osoby.
Zostaną utworzone 354 miejsca pracy w sektorze turystyki.
Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy
Celem osi priorytetowej jest ożywienie gospodarcze i społeczne oraz odnowa infrastrukturalna i
architektoniczno-urbanistyczna zdegradowanych części miast, terenów i obiektów poprzemysłowych
i powojskowych.
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Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast:
Nazwa projektu

Poprawa atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta
Inowrocławia
beneficjent
Gmina Miasto Inowrocław
Koszt projektu (PLN) 11 756 959,24
Dofinansowanie(PLN) 8 229 871,47
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 8
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,6 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów - 8

Nazwa projektu

Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystycznorekreacyjnego i gospodarczego poprzez odnowę, poprawę
funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej
beneficjent
Gmina Miasto Świecie
Koszt projektu (PLN) 15 625 930,13
Dofinansowanie(PLN) 12 730 371,34
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 2,72 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1

Nazwa projektu

Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego
rewitalizację
beneficjent
Gmina Mogilno
Koszt projektu (PLN) 1 659 955,98
Dofinansowanie(PLN) 1 271 776,96
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1; liczba
zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 153 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów - 1

Nazwa projektu

Stare Miasto jako sprzyjające integracji społecznej centrum turystyczne
Sępólna Krajeńskiego – kompleksowa rewitalizacji przestrzeni
śródmiejskiej
beneficjent
Gmina Sępólno Krajeńskie
Koszt projektu (PLN) 2 951 832,21
Dofinansowanie(PLN) 2 166 129,65
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 3;
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 15 000
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Odnowienie góry Św. Wojciecha w Barcinie
Gmina Barcin
457 752,20
345 000,00
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej architektury - 11
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 16 ha

Nazwa projektu

Wyspa młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy
Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia
beneficjent
Miasto Bydgoszcz
Koszt projektu (PLN) 26 985 201,36
Dofinansowanie(PLN) 16 046 062,77
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1;
powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 6,21 ha;
liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 6,21 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1

Nazwa projektu

Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na terenie Wyspy
Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową,
niezbędnej infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka
beneficjent
Miasto Bydgoszcz
Koszt projektu (PLN) 19 434 378,46
Dofinansowanie(PLN) 6 689 411,76
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1;
liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,390 ha

Nazwa projektu

Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im. Kazimierza Wielkiego,
polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych,
odtworzeniu mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z
iluminacją otoczenia
beneficjent
Miasto Bydgoszcz
Koszt projektu (PLN) 3 545 332,72
Dofinansowanie(PLN) 2 304 466,26
Wskaźniki produktu
Liczba nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej
architektury – 91;
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,790 ha
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Nazwa projektu

Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi –
elementem europejskiego Dziedzictwa kulturowego II etap, część 1
beneficjent
Gmina Tuchola
Koszt projektu (PLN) 5 598 732,84
Dofinansowanie(PLN) 3 066 498,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,04 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 2; liczba nowych punktów usługowych na
terenach zrewitalizowanych - 1

Nazwa projektu

Rewitalizacja średniowiecznego układu urbanistycznego miasta Tucholi –
elementem europejskiego Dziedzictwa kulturowego II etap, część 2
beneficjent
Gmina Tuchola
Koszt projektu (PLN) 813 677,32
Dofinansowanie(PLN) 444 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 2
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,142 ha;

Nazwa projektu

Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach
rewitalizacji obszaru miejskiego w Żninie (kanalizacja sanitarna,
kanalizacja deszczowa, sieć wodociągowa, roboty drogowe, oświetlenie,
mała architektura, zieleń, organizacja ruchu)
beneficjent
Gmina Żnin
Koszt projektu (PLN) 12 607 373,64
Dofinansowanie(PLN) 2 916 101,86
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 8; liczba
nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej architektury – 71;
liczba zrewitalizowanych obszarów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,750 ha; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 2

Nazwa projektu

Przebudowa rynku i przyległych ulic wraz z poprawą gospodarki wodnościekowej w Szubinie
beneficjent
Gmina Szubin
Koszt projektu (PLN) 7 038 582,40
Dofinansowanie(PLN) 2 179 448,49
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 8;
powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe – 0,073 ha;
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 20 ha;
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Nazwa projektu

Stworzenie strefy rekreacji i wypoczynku na terenie parku miejskiego w
Solcu Kujawskim w ramach rewitalizacji – I etap
beneficjent
Gmina Solec Kujawski
Koszt projektu (PLN) 253 937,57
Dofinansowanie(PLN) 199 943,38
Wskaźniki produktu
Powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 4 ha;
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 150

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie
Gmina Mogilno
1 666 929,07
1 395 241,91
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1;
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,70 ha; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) – 1;

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Rewitalizacja Placu Jana Pawła II w Wąbrzeźnie
Gmina Miejska Wąbrzeźno
6 993 314,36
3 051 533,05
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,04 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1; powierzchnia wyremontowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym –
10 392 m2; liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem - 12

Nazwa projektu

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie
Włocławskich Bulwarów
beneficjent
Gmina Miasto Włocławek
Koszt projektu (PLN) 12 353 887,63
Dofinansowanie(PLN) 6 383 435,41
Wskaźniki produktu
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe – 0,034 ha
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,196

Nazwa projektu

Lokalny Program Rewitalizacji Włocławka – Rewitalizacja Zielonego
Rynku
beneficjent
Gmina Miasto Włocławek
Koszt projektu (PLN) 9 531 049,69
Dofinansowanie(PLN) 6 252 731,17
Wskaźniki produktu
Liczba nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej
architektury – 142
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 2,59 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów - 1
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Nazwa projektu

Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i
siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w
dziedzinie kultury
beneficjent
Gmina Miasto Toruń
Koszt projektu (PLN) 508 616,39
Dofinansowanie(PLN) 326 762,53
Wskaźniki produktu
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 120 m2; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 700; liczba imprez
kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem – 20;

Nazwa projektu

Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne i
gospodarcze
beneficjent
Gmina Miasto Toruń
Koszt projektu (PLN) 740 702,60
Dofinansowanie(PLN) 477 138,80
Wskaźniki produktu
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1; liczba obiektów
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - 1
Wskaźniki rezultatu
powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 263,11 m2; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 2 500; liczba osób
niepełnosprawnych korzystających z obiektów objętych wsparciem – 30;
liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem – 50; liczba nowych punktów
usługowych na terenach zrewitalizowanych - 1

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego
Gmina Miasto Lipno
726 793,96
617 774,86
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1; liczba
obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1; liczba
odrestaurowanych obiektów zabytkowych -1
powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 770,500 m2; powierzchnia
obszarów poddanych rewitalizacji – 0,077 ha
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Centrum Sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta
Gmina Miasto Inowrocław
3 205 236,16
2 243 665,31
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 1
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,06 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) - 5

Nazwa projektu

Przebudowa ulic Starego Miasta w Grudziądzu w ramach Lokalnego
Programu rewitalizacji Miasta Grudziądza na lata 2009-2015
beneficjent
Gmina Miasto Grudziądz
Koszt projektu (PLN) 16 190 045,57
Dofinansowanie(PLN) 11 333 031,89
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej architektury - 70
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 24 133 m2

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Rewitalizacja Golubskiej Starówki – Etap II - podetap IA
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń
2 741 553,59
2 283 448,49
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 2
Powierzchnia wyremontowanej / przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 3 814,25 m2

Nazwa projektu

Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy
Jeziorze Chełmżyńskim od ul. Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I
beneficjent
Gmina Miasto Chełmża
Koszt projektu (PLN) 5 954 810,98
Dofinansowanie(PLN) 3 052 171,13
Wskaźniki produktu
Liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego – 2; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 2
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,56 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1; powierzchnia wyremontowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym –
9 965,04 m2; liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem – 14; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 42 120
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Nazwa projektu

Rewitalizacja ciągu komunikacyjnego ul. Zamkowej, Św. Jakuba,
Kościelnej wraz z mostem
beneficjent
Gmina Miasto Brodnica
Koszt projektu (PLN) 1 467 269,56
Dofinansowanie(PLN) 1 048 073,02
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,394 ha

Nazwa projektu

Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.
Przedzamcze 15 w Toruniu
beneficjent
Gmina Miasto Toruń
Koszt projektu (PLN) 2 202 530,00
Dofinansowanie(PLN) 1 360 613,41
Wskaźniki produktu
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 1150; liczba
imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem – 120; powierzchnia wyremontowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym –
1 989,50 m2; przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych
nowych miejsc pracy (EPC) - 1

Nazwa projektu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej
Jadwigi w Toruniu
beneficjent
Gmina Miasto Toruń
Koszt projektu (PLN) 9 233 755,85
Dofinansowanie(PLN) 5 540 253,51
Wskaźniki produktu
Liczba nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej
architektury – 32
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 5 724 m2; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1;

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Budowa nowego centrum Rypina
Gmina Miasta Rypina
2 452 537,95
1 962 030,36
Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1; liczba nowopowstałych/
wyremontowanych obiektów małej architektury – 20; powierzchnia
terenów przeznaczonych na tereny parkingowe – 0,060 ha
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,430 ha; powierzchnia
wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie
zrewitalizowanym – 14 300 m2; liczba imprez kulturalno-oświatowych
organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem - 8
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Nazwa projektu

Przywrócenie historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną
modernizacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej
beneficjent
Gmina Miasta Lipno
Koszt projektu (PLN) 2 596 599,16
Dofinansowanie(PLN) 2 207 109,28
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 1;
powierzchnia terenów przeznaczonych na małą architekturę – 0,71 ha;
liczba nowopowstałych/ wyremontowanych obiektów małej architektury
– 305; powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe –
0,09 ha; liczba zainstalowanych urządzeń monitoringu wizyjnego – 1;
powierzchnia terenu objętego systemem monitoringu wizyjnego – 0,71
ha
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,71 ha; liczba osób
mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji – 969; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1; powierzchnia wyremontowanej/
przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym –
7 146 m2; liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem – 3; liczba nowych
punktów usługowych na terenach zrewitalizowanych – 1; liczba
nowopowstałych podmiotów gospodarczych – 1; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 3 500; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 2

Nazwa projektu

Roboty odtworzeniowo -konserwatorskie zabytkowej sali koncertowej
oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem jej XIX - wiecznego
stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem
beneficjent
Akademia Muzyczna im. F. Nowowiejkiego w Bydgoszczy
Koszt projektu (PLN) 4 000 000,00
Dofinansowanie(PLN) 995 510,00
Wskaźniki produktu
Liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 1; liczba
odrestaurowanych obiektów zabytkowych - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 852,930 m2; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 900

Nazwa projektu

Rozbiórka Restauracji ,,Kaskada w ramach projektu porządkowania
centrum miasta Bydgoszczy w celu przystąpienia do odtworzenia
historycznej zabudowy strefy śródmiejskiej
beneficjent
Cukiernia Sowa sp.J
Koszt projektu (PLN) 369 000,00
Dofinansowanie(PLN) 88 230,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; Liczba
zrewitalizowanych obszarów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,154 ha;
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Nazwa projektu

Rewaloryzacja budynku Diecezji Bydgoskiej przy ul. Grodzkiej 1 w
Bydgoszczy -,,Dom Polski etap V
beneficjent
Diecezja Bydgoska
Koszt projektu (PLN) 3 612 446,00
Dofinansowanie(PLN) 897 292,00
Wskaźniki produktu
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 686,040 m2; liczba imprez
kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem – 19; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) - 1

Nazwa projektu

Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu gospodarki wodnościekowej w starej części miasta Koronowa
beneficjent
Gmina Koronowo
Koszt projektu (PLN) 4 974 394,00
Dofinansowanie(PLN) 2 386 756,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 4
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,80 ha

Nazwa projektu

Adaptacja pomieszczeń Muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum
Kultury w Inowrocławiu
beneficjent
Gmina Miasto Inowrocław
Koszt projektu (PLN) 3 686 069,00
Dofinansowanie(PLN) 2 580 248,00
Wskaźniki produktu
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,06 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów – 1; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) - 5

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu
Gmina Miasto Toruń
13 282 583,00
4 773 813,00
Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe – 0,33 ha;
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 33 764,74
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Nazwa projektu

Miejskie Centrum Kultury - przebudowa budynku przy ul.
Marcinkowskiego w Bydgoszczy z przeznaczeniem na nową siedzibę
Miejskiego Ośrodka Kultury
beneficjent
Miasto Bydgoszcz
Koszt projektu (PLN) 10 152 621,00
Dofinansowanie(PLN) 5 850 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 1 859,59 m2

Nazwa projektu

Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne
budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu
beneficjent
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Koszt projektu (PLN) 2 138 384,00
Dofinansowanie(PLN) 1 025 000,00
Wskaźniki produktu
Liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1; liczba obiektów
przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 26 000;
powierzchnia wyremontowanej/ przebudowanej infrastruktury
publicznej na terenie zrewitalizowanym – 295,050 m2; liczba imprez
kulturalno-oświatowych organizowanych z wykorzystaniem
infrastruktury objętej wsparciem – 15; liczba utworzonych miejsc pracy
(brutto w pełnym wymiarze czasu) – 2; liczba zrewitalizowanych
obszarów – 1

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Odnowa kamienic w najstarszej części miasta
Stowarzyszenie Barcińska Starówka
296 924,00
252 385,00
Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1; liczba
zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów - 4
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 0,3 ha;

Nazwa projektu

Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy Jeziorze
Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej
wypoczynkowi, turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy
śródmiejskiej
beneficjent
Gmina Miasto Chełmża
Koszt projektu (PLN) 1 019 508,32
Dofinansowanie(PLN) 454 847,77
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 2;
powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe – 0,790 ha;
liczba obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych – 2;
powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 3,560 ha; liczba
zrewitalizowanych obszarów - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej
na terenie zrewitalizowanym – 838,030; liczba osób korzystających z
obiektów objętych wsparciem – 67 525; liczba osób niepełnosprawnych
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korzystających z obiektów objętych wsparciem – 1 095

Nazwa projektu

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element I –
Przebudowa Starego Rynku”
beneficjent
Gmina Miasto Włocławek
Koszt projektu (PLN) 6 163 811,41
Dofinansowanie(PLN) 2 391 558,82
Wskaźniki produktu
Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1; liczba projektów w zakresie
rewitalizacji i mieszkalnictwa - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,329 ha;
przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych
miejsc pracy (EPC) – 2

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Rewitalizacja Starego Miasta we Włocławku „Ku Wiśle” – element II
Gmina Miasto Włocławek
5 973 867,47
3 074 738,48
Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1; liczba
nowopowstałych/wyremontowanych obiektów małej architektury - 24
Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 1,688 ha

Nazwa projektu

Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby
kulturalno-społeczne
beneficjent
Gmina Miasto Włocławek
Koszt projektu (PLN) 2 282 582,16
Dofinansowanie(PLN) 1 486 189,24
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 1;
liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 2 400;
liczba utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 2

Nazwa projektu

Rozbudowa i rewitalizacja obiektu byłego kina „Zdrój” na funkcje
kulturalne, miejskie centrum Kultury miasta Ciechocinka
beneficjent
Gmina Miejska Ciechocinek
Koszt projektu (PLN) 7 499 999,99
Dofinansowanie(PLN) 2 403 287,71
Wskaźniki produktu
liczba odrestaurowanych obiektów zabytkowych – 1
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających z obiektów objętych wsparciem – 5 000;
przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych
miejsc pracy (EPC) – 3; powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji –
0,083
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7.2. Adaptacja do nowych funkcji społeczno-gospodarczych terenów poprzemysłowych i
powojskowych
Nazwa projektu

Rewitalizacja i adaptacja obszaru poprzemysłowego w Grudziądzu do
nowych funkcji turystyczno-rekreacyjnych
beneficjent
Gmina Miasto Grudziądz
Koszt projektu (PLN) 30 018 164,99
Dofinansowanie(PLN) 19 511 807,00
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 5;
powierzchnia wspartych obszarów poprzemysłowych – 14,500 ha
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób korzystających ze zbudowanych/ przebudowanych/
doposażonych obiektów – 2 750; liczba nowych punktów usługowych na
terenach zrewitalizowanych - 4

Nazwa projektu

Skansen architektury przemysłowej wraz z podziemną trasą turystyczną
oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w Bydgoszczy
beneficjent
Miasto Bydgoszcz
Koszt projektu (PLN) 9 000 000,00
Dofinansowanie(PLN) 5 372 580,20
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 8;
powierzchnia wspartych obszarów poprzemysłowych – 1,9 ha
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych obiektów
poprzemysłowych – 3 453 m2; liczba utworzonych miejsc pracy (brutto
w pełnym wymiarze czasu) - 5

Nazwa projektu

Centrum Kultury Browar B – adaptacja do nowych funkcji społecznogospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego –
Łęgska
beneficjent
Gmina Miasto Włocławek
Koszt projektu (PLN) 37 547 552,75
Dofinansowanie(PLN) 18 469 871,19
Wskaźniki produktu
Liczba zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych obiektów – 5;
liczba projektów dostosowujących tereny powojskowe i poprzemysłowe
do nowych funkcji społeczno-gospodarczych - 1
Wskaźniki rezultatu
Powierzchnia przebudowanych/ wyremontowanych obiektów
poprzemysłowych – 6 805 m2; liczba imprez kulturalno-oświatowych
organizowanych z wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem –
60; przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych
miejsc pracy (EPC) - 9

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Centrum Nowoczesności
Gmina Miasto Toruń
32 389 938,45
21 053 459,99
Liczba projektów dostosowujących tereny powojskowe i poprzemysłowe
do nowych funkcji społeczno – gospodarczych – 1; powierzchnia
zmodernizowanych/ zrewitalizowanych obiektów – 5 184,10m2; liczba
obiektów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych - 1
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Wskaźniki rezultatu

Liczba imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem – 6; liczba osób
korzystających z obiektów objętych wsparciem – 90 000; liczba
utworzonych miejsc pracy (brutto w pełnym wymiarze czasu) - 29

W ramach osi 7 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 352 mln zł, z czego ponad 201
mln zł pochodzi ze środków programu. W wyniku realizacji projektów 76 obiektów zostanie
zbudowanych/ przebudowanych/ doposażonych, w tym 8 zabytkowych obiektów zostanie
odrestaurowanych; zostanie wyremontowanych lub powstanie 727 obiektów małej architektury;
obszar ponad 225 hektarów zostanie zrewitalizowany; 259 695 osób skorzysta z obiektów objętych
wsparciem; odbywać się będzie 321 imprez kulturalno-oświatowych organizowanych z
wykorzystaniem infrastruktury objętej wsparciem.
4. Projekty wsparte w ramach działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego w
Województwie Kujawsko-Pomorskim
Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”
Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie
Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy –
projekty konkursowe
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Turystyka – nadzieja na lepsze jutro
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
562 259,00
562 259,00
Liczba zrealizowanych godzin (5 godz./grupę) zajęć z "Aktywnego
poszukiwania pracy w branży turystycznej" – 740; Liczba zrealizowanych
godzin doradztwa zawodowego (625 godz. IPD + 125 w trakcie rekrutacji)
– 60; Liczba zorganizowanych grup szkoleniowych - 12
Liczba mieszkańców powiatu: toruńskiego, chełmińskiego i
grudziądzkiego uczestnicząca w szkoleniach: z zakresu turystyki,
językowym, informatycznym lub dotyczącym przedsiębiorczości,
"Aktywnego poszukiwania pracy w branży turystycznej, jak również w
zajęciach z doradcą zawodowym (tworzenie IPD) – 131; Liczba osób,
które ukończą kurs bufetowy-kelner – 13; Liczba osób, które ukończą
kursu przewodnik turystyczny – 12; Liczba osób, które ukończą kurs
masaż klasyczny – 11; Liczba osób, które ukończą kurs kosmetyka i wizaż
– 11; Liczba osób, które ukończą kurs manicure-pedicure i modelowanie
paznokci – 47; Liczba osób, które ukończą kurs recepcjonista – 10; Liczba
osób, które ukończą kurs językowy – 73; Liczba osób, które ukończą kurs
informatyczny – 81; Liczba osób, które ukończą kurs z przedsiębiorczości
– 32; Liczba osób, które znajdą zatrudnienie do 6 miesięcy po
zakończeniu projektu – 18;
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Działanie 6.3. Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach
wiejskich
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki rezultalu

Agroturystyka Twoją drogą do rozwoju
Ośrodek Kształcenia i Promocji „Edukator”
43 520,00
43 520,00
liczba wydanych zaświadczeń – 16; liczba godzin szkolenia "Sposoby
pozyskiwania funduszy na rozwój działalności agroturystycznej" – 100;
liczba godzin szkolenia "Agroturystyka dla początkujących" – 130;
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – 16; Liczba osób, które
zakończyły szkolenie "Agroturystyka dla początkujących" – 10; Liczba
osób, która zakończyła szkolenie "Sposoby pozyskiwania funduszy na
rozwój działalności gospodarczej" – 6; Liczba osób bezrobotnych, która
uruchomi działalność gospodarczą – 1; podniesienie poziomu wiedzy na
temat zakładania działalności agroturystycznej – 10; podniesienie
poziomu motywacji do realizacji i promocji własnych pomysłów – 16;
nabycie umiejętności sporządzania dokumentów niezbędnych do
zakładania i prowadzenia własnej działalności agroturystycznej – 10;
podniesienie poziomu wiedzy na temat szans dofinansowania własnej
działalności agroturystycznej z funduszy strukturalnych – 6; nabycie
umiejętności sporządzania wniosku o dofinansowanie projektu i jego
praktycznej realizacji – 6

Agroturystyka naszą szansą
Stowarzyszenie Gospodarstw Agroturystycznych „Bory Tucholskie”
46 950,00
46 950,00
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie – 39;

Nazwa projektu

Lokalne tradycje kulinarne w aktywizacji zawodowej mieszkańców Gminy
Stolno
beneficjent
Gmina Stolno
Koszt projektu (PLN) 49 970,00
Dofinansowanie(PLN) 49 970,00
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób, które zakończyły udział w projekcie - 32

W ramach priorytetu 6 łączny koszt całkowity realizacji projektów oraz poziom dofinansowania to
ponad 700 000 zł. 218 osób wzięło udział w kursach szkoleniowych z zakresu turystyki.
Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”
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Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
Nazwa projektu

Aktywna integracja lokalna przez turystyczną współpracę sieciową na
terenach wiejskich w powiecie inowrocławskim
beneficjent
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
Koszt projektu (PLN) 49 925,00
Dofinansowanie(PLN) 49 925,00
Wskaźniki produktu
Liczba powstałych Grupowych Planów Działania – 4; Liczba certyfikatów
lidera marketingowej grupy wsparcia w zakresie gospodarki turystycznej,
sygnowane przez Centrum Szkoleń i Certyfikacji Wyższej Szkoły
Gospodarki w Bydgoszczy dla uczestników Szkolenia – 40;
Przeprowadzenie 240 godzin szkoleniowych; Zorganizowanie 1
seminarium podsumowującego projekt
Wskaźniki rezultatu
Liczba osób, które nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu animowania i
kierowania lokalnymi grupami wsparcia oraz nabędzie wiedzę i
umiejętności tworzenia i zarządzania lokalnymi produktami
turystycznymi w ramach współpracy sieciowej lokalnych społeczności –
40; Zwiększenie motywacji do podejmowania działań integracyjnych na
rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (u 80% K i M) – 32;
Wzrost świadomości potrzeby podnoszenia swoich kwalifikacji i
dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy (u 80% K i M) – 32;

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Agroturystyczna alternatywa
Kujawsko- Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
50 000,00
50 000,00
Liczba godzin szkoleniowych zajęć zorganizowanych w ramach Szkoły
Agroturystyki – 80; Liczba zrealizowanych projektów wspierających
rozwój inicjatyw na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnych –
1;
Liczba kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w zajęciach rozwijających
kompetencje kluczowe – 12; Liczba kobiet i mężczyzn, którzy wzięli
udział w zajęciach z zakresu integracji i aktywizacji społeczno-zawodowej
– 12; Liczba kobiet i mężczyzn, którzy wzięli udział w wizycie studyjnej –
12; Liczba kobiet i mężczyzn, którzy podniosą swoje kwalifikacje i
umiejętności w zakresie kompetencji kluczowych – 12; Liczba kobiet i
mężczyzn, którzy podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie
rozwoju umiejętności interpersonalnych – 12; Liczba kobiet i mężczyzn,
którzy podniosą swoje kwalifikacje i umiejętności w zakresie
prowadzenia działalności agroturystycznej – 12;

W ramach priorytetu 7 łączny koszt całkowity realizacji projektów oraz poziom dofinansowania to
prawie 100 000 zł. 52 osoby wzięły udział w szkoleniach z zakresu turystyki.
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Priorytet VIII „Regionalne kadry gospodarki”
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i Doradztwo dla przedsiębiorstw –
projekty konkursowe
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Obsługa zagranicznego turysty atutem regionu
CEDEKA Centrum Doskonalenia Kadr Tomasz Kołodziej
597 280,00
597 280,00
liczba godzin kursu prawa pracy - 35; minimalna liczba godzin
stacjonarnych szkoleń zawodowych i interpersonalnych – 301;
minimalna liczba uczestnikogodzin e-learningu szkoleń zawodowych i
interpersonalnych – 1 120; liczba godzin stacjonarnych kursu języka
obcego – 630; liczba uczestnikogodzin e-learningu kursu języka obcego –
1 680
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 70; liczba osób, które ukończyły warsztaty dla osób o
niskich umiejętnościach interpersonalnych – 40; liczba osób, które
ukończyły prawo pracy – 70; liczba osób, które ukończyły kurs języka
obcego – 70; liczba osób, u których nastąpiło podniesienie atrakcyjności
na rynku pracy – 70; liczba osób, które podniosły umiejętności
interpersonalne – 40; liczba osób, które podniosły znajomość prawa
pracy – 70; liczba osób, które poznały techniki sprzedaży – 70; liczba
osób, które poznały metody efektywnej obsługi klienta – 70; liczba osob,
które podniosły wiedzę dot. walorów WKP – 70; liczba osób, które
podniosły umiejętność posługiwania się branżowym językiem obcym –
70;

Nazwa projektu

Turysta zagraniczny dla regionu strategiczny – szkolenia dla branży
turystycznej
beneficjent
CONVERSA Anna Czuba
Koszt projektu (PLN) 56 365,00
Dofinansowanie(PLN) 56 365,00
Wskaźniki produktu
liczba certyfikatów potwierdzających udział w projekcie – 70; min. 43h
stacjonarnych szkoleń zawodowych/osobę – 3 010; min 16
uczestnikogodzin e-learningu szkoleń zawodowych/osobę – 1 120; 90h
stacjonarnych szkoleń z jęz. Obcego/osobę – 1 680; 12h stacjonarnych
szkoleń/kobietę – 504; 4h stacjonarnych szkoleń z praw pracowników w
turystyce/osobę – 280;
Wskaźniki rezultatu
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 70; 70 BO ukończą Szkolenia zawodowe i otrzymają
certyfikaty; 70 BO ukończą Szkolenia językowe i otrzymają certyfikaty;
wzrost umiejętności w posługiwaniu się jęz. Obcym u 70 BO; wzrost
wiedzy dot. atrakcji turystycznych WKP u 70 BO; wzrost umiejętności
sprzedaży świadczonych usług u 70 BO; wzrost umiejętności w
komunikacji interpersonalnej u 70 BO; wzrost wiedzy i umiejętności z
zakresu obsługi klienta w turystyce u 70 BO; podwyższenie samooceny u
70 BO; wzrost pewności siebie w kontaktach z osobami posługującymi
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się jęz. Obcym u 70 BO; wzrost przekonania o własnej wartości min 42
kobiet z branży turystycznej na rynku pracy w WKP

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu/
rezultatu

Jak obsłużyć zagranicznego klienta, by o napiwku pamiętał
CONVERSA Anna Czuba
359 537,50
315308,08
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 100; Ukończenie szkoleń z zakresu obsługi klienta w j.
obcym i otrzymanie świadectw ukończenia przez 85 BO – 85; Ukończenie
szkoleń z zakresu obsługi klienta w restauracji i otrzymanie świadectw
ukończenia przez 60 BO – 60; Ukończenie szkoleń z zakresu obsługi
klienta w hotelu i otrzymanie świadectw ukończenia przez 25 BO – 25;
Zrealizowanie 97h doradztwa dla BO - 97

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Profesjonalna Akademia Turystyki
Doradztwo Gospodarcze DGA S.A.
448 934,14
448 934,14
Zorganizowanie 38 szkoleń ; 1120 godzin pracy trenerów; 480
uczestników szkoleń; 480 wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 300; Podniesienie przez 300 osób kwalifikacji w wyniku
szkoleń; Uzyskanie przez 150 osób certyfikatów kwalifikacji zawodowych;

Wskaźniki rezultatu

Nazwa projektu
beneficjent

Turystyka – branża z przyszłością
International House Toruń, wspólnicy spółki cywilnej Anna, Romuald
Poślednik, Grzegorz Chruszcz
Koszt projektu (PLN) 693 016,00
Dofinansowanie(PLN) 693 016,00
Wskaźniki produktu
Liczba zrealizowanych godzin j. angielskiego – 2160; Liczba
zrealizowanych godzin warsztatów "Zasady obsługi klienta w ruchu
turystycznym" – 96; Liczba zrealizowanych godzin warsztatów "
Animator ruchu turystycznego" – 72; Liczba zrealizowanych godzin
warsztatów " Pracownik biura podróży" – 72; Liczba zrealizowanych
godzin warsztatów "Recepcjonista" – 72; Liczba zrealizowanych godzin
warsztatów "Kelner, barman" – 72
Wskaźniki rezultatu
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 196; Liczba osób, które biorą udział w zajęciach języka
angielskiego – 216; Liczba osób, które podniosły kwalifikacje i uzyskały
certyfikat – 196; Liczba osób, które wzięły udział w egz. Cambridge – 36;
Liczba osób, które wzięły udział w treningu "Zasady obsługi klienta w
ruchu turystycznym" – 216; Liczba osób, które zakończyły udział w
treningu "Zasady obsługi klienta w ruchu turystycznym" i uzyskały
certyfikat – 196; Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach
"Animator ruchu turystycznego" – 54; Liczba osób, które zakończyły
udział w warsztatach "Animator ruchu turystycznego" i uzyskała
certyfikat – 49; Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach
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"Pracownik biura podróży" – 54; Liczba osób, które zakończyły udział w
warsztatach "Pracownik biura podróży" i uzyskała certyfikat – 49; Liczba
osób, które wzięły udział w warsztatach "Recepcjonista" – 54; Liczba
osób, które zakończyły udział w warsztatach "Recepcjonista" i uzyskały
certyfikat – 49; Liczba osób, które wzięły udział w warsztatach "Kelner,
barman" – 54; Liczba osób, które zakończyły udział w warsztatach
"Kelner, barman" i uzyskały certyfikat – 49; Liczba osób w wieku 45+ - 87

Nazwa projektu

odLOTowe kompetencje w turystyce – kompleksowe wsparcie rozwoju
kwalifikacji zawodowych osób obsługujących ruch turystyczny
beneficjent
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Koszt projektu (PLN) 504 110,10
Dofinansowanie(PLN) 504 110,10
Wskaźniki rezultatu
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 180; Liczba pracujących osób dorosłych, które
zakończyły udział w szkoleniach Pierwszej Pomocy – 180; Liczba
pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w kursach
językowych – 180; Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły
udział w szkoleniu z Informacji Turystycznej - 180

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu
Wskaźniki rezultatu

Kujawsko-Pomorska Akademia Kadr Turystyki
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy
316 149,08
316 149,08
liczba godzin szkoleniowych – 700; liczba edycji szkoleniowych - 7
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 87; liczba uczestników, którzy podnieśli wiedzę i
umiejętności z zakresu: komercjalizacja produktu turystycznego w WKP i
zarządzanie nim w Internecie, grafika komputerowa – tworzenie ofert
turystycznych i ich obróbka graficzna, tworzenie stron WWW z
elementami zarządzania w sieci, techniki sprzedaży produktów
turystycznych z elementami typologii klienta – 87;

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki rezultatu

Poczuj smak kultury
Zakład Doskonalenia Zawodowego w Toruniu
936 978,32
936 978,32
Liczba pracujących osób dorosłych, które zakończyły udział w projektach
szkoleniowych – 117; liczba osób, która uczestniczyła w szkoleniach –
130; liczba osób, które zdały egzamin końcowy i otrzymały zaświadczenia
– 104; liczba osób, które utrzymały zatrudnienie lub zmieniły pracę na
lepszą – 46; liczba osób, które uświadomiły sobie wartość kształcenia
ustawicznego – 78; liczba osób, u których wzrosło poczucie własnej
wartości i wiara we własne siły – 78; liczba osób, którym wzrosła
wydajność i satysfakcja z wykonywanej pracy – 78; Doradztwo
zawodowe – 260; komunikacja interpersonalna i negocjacje w
gastronomii i hotelarstwie – 390; coaching – 664; przedsiębiorczość –
195; profesjonalny gastronom – 260; Kelner-barman – 260; kelner-
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sommelier – 600; manager usług gastronomicznych – 280; organizator
imprez okolicznościowych - 360

Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie – projekty
konkursowe
Nazwa projektu

Kierunki rozwoju w sferze turystyki i ich wpływ na gospodarkę
województwa kujawsko-pomorskiego
beneficjent
Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna
Koszt projektu (PLN) 560 870,00
Dofinansowanie(PLN) 560 870,00
Wskaźniki produktu/ Liczba respondentów, którzy uczestniczyli w badaniu ankietowym –
rezultatu
14 000; Liczba wydanych publikacji naukowych – 1; Liczba opracowanych
raportów z przeprowadzonego badania – 2; Liczba edycji badania ruchu
turystycznego – 2; Liczba zrealizowanych konsultacji branżowych – 6;
Liczba zrealizowanych konferencji z przedstawicielami branży
turystycznej – 2; Liczba konferencji prasowych – 2; Platforma do
wymiany informacji – 1

W ramach priorytetu 8 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 4,47 mln zł, z czego
ponad 4,42 mln zł pochodzi ze środków programu. 1153 osoby wzięły udział w projektach
szkoleniowych z zakresu turystyki.
KPO POKL
Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby
absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
Nazwa projektu

WSB w Toruniu jako Centrum Kształcenia Otwartego kadr sektora
turystycznego
beneficjent
Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu
Koszt projektu (PLN) 4 743 747,81
Dofinansowanie(PLN) 4 743 747,81
Wskaźniki produktu
376h dydakt. w ramach szkoleń specjalistycznych dla pracowników
branży turystycznej
Wskaźniki rezultatu
250 studentów, rozpoczynających naukę na kierunku „Turystyka i
Rekreacja” w roku ak. 2009/10, w tym 125 studentów stacjonarnych i
125 studentów niestacjonarnych; 200 uczestników szkoleń
specjalistycznych dla pracowników branży turystycznej;
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Priorytet V Dobre rządzenie
Działanie 5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora
Nazwa projektu

Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych drogą do wzmocnienia
potencjału organizacji pozarządowych branży turystycznej
beneficjent
Lokalna Organizacja Turystyczna w Toruniu
Koszt projektu (PLN) 1 376 377,50
Dofinansowanie(PLN) 1 376 377,50
Wskaźniki produktu
-20h wykładów podczas konferencji; 28h warsztatów podczas
konferencji; 24h wizyt studyjnych podczas konferencji; 128h szkolenia z
zakresu tworzenia dokumentów strategicznych LOT; 64h szkolenia z
zakresu aspektów prawnych dział. LOT oraz zakładania działalności
gospodarczej zgodnie z zapisami ustawy; 192h szkolenia z zakresu
pozyskiwania funduszy na dział. LOT; 64h szkolenia z zakresu tworzenia
zunifikowanego systemu składek oraz metod ich egzekwowalności; 192h
szkolenia z zakresu wykorzystania narzędzi IT (w tym obsługi platformy
internetowej); 128h szkolenia z zakresu marketingu org. i produktów
turystycznych; 256h szkolenia z zakresu metod współpracy z innymi
podmiotami, wykorzystania potencjału kobiet i budowania sieci; 2
ekspertyzy (LOT, sytuacja kobiet w branży turystycznej); uruchomienie
platformy internetowej; 120 zestawów materiałów szkoleniowych; 400
zestawów materiałów konferencyjnych
Wskaźniki rezultatu
-utworzenie sieci 32 LOT w Polsce; 120BO ukończy szkolenie z zakresu
tworzenia dokumentów strategicznych LOT; 120BO ukończy szkolenie z
zakresu aspektów prawnych działalności LOT i zakładania działalności
gospodarczej zgodnie z ustawą; 120BO ukończy szkolenie z zakresu
pozyskiwania funduszy na dział. LOT; 120BO ukończy szkolenie z zakresu
tworzenia zunifikowanego systemu składek oraz metod ich
egzekwowalności; 120BO ukończy szkolenie z zakresu wykorzystania
narzędzi IT (w tym obsługi platformy internetowej); 120BO ukończy
szkolenie z zakresu marketingu org. i produktów tur.; 120BO ukończy
szkolenie z zakresu metod współpracy z innymi podmiotami, wyk.
potencjału kobiet i budowania sieci; 120BO weźmie udział w co najmniej
3 konferencjach; 120BO otrzyma certyfikaty ukończ. szkoleń;

5. Projekty wsparte w ramach działań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowanego w
Województwie Kujawsko-Pomorskim
Działanie 3.3 Odnowa i rozwój wsi
Realizacja działania tworzy warunki dla rozwoju społeczno-ekonomicznego obszarów wiejskich i
aktywizacji ludności wiejskiej przez wsparcie inwestycyjne przyznawane na realizację projektów
związanych z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej, w tym utrzymaniem, odbudową i poprawą
stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej
obszarów wiejskich.
Cel działania: Działanie wpływa na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie
potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi
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rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów
wiejskich oraz wpływa na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.
Nazwa projektu

Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy – Grójec o długości
2672,36 m.
beneficjent
Gmina Boniewo
Koszt projektu (PLN) 1 045 517,58
Dofinansowanie(PLN) 400 000,00
Cel projektu
Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowości Lubomin Rządowy i
Grójec. Zachowanie walorów przyrodniczych i kulturowych obydwu
miejscowości. Aktywizacja mieszkańców poprzez rozwój działalności
gospodarczej związanej z wybudowaniem szlaku turystycznego
rowerowo-pieszego.

Nazwa projektu

Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad Jeziorem
Borzymowskim
beneficjent
Gmina Choceń
Koszt projektu (PLN) 813 333,33
Dofinansowanie(PLN) 400 000,00
Cel projektu
Udostępnienie miejsca do aktywnego wypoczynku i rekreacji, co pobudzi
rozwój funkcji turystycznych oraz integracja społeczności lokalnych i
urozmaicenie życia społecznego poprzez przebudowę infrastruktury
rekreacyjno - turystycznej nad Jeziorem Borzymowskim.

Nazwa projektu

Budowa pola biwakowego do obsługi turystycznej spływów kajakowych
na wodnym szlaku turystycznym rzeki Wdy w miejscowości Żur
beneficjent
Gmina Osie
Koszt projektu (PLN) 384 539,98
Dofinansowanie(PLN) 236 397,00
Cel projektu
Wzrosty liczby turystów odwiedzających gminę i miejscowość
Wałkowiska - Żur poprzez wybudowanie pola biwakowego do obsługi
turystycznej spływów kajakowych oraz osób korzystających turystycznie
z zalewu Żurowskiego i okolic

Nazwa projektu

Przebudowa obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w
Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na terenie gminy Jeziora Wielkie
beneficjent
Gmina Jeziora Wielkie
Koszt projektu (PLN) 535 000,00
Dofinansowanie(PLN) 328 893,00
Cel projektu
1. podniesienie standardu i rozszerzenie usług kulturalnych
świadczonych przez GOKiR poprzez rozbudowę i remont bazy lokalowej
w Jeziorach Wielkich. 2. Wzrost liczby turystów, podniesienie standardu
bazy rekreacyjnej i turystycznej poprzez remont obiektu w Przyjezierzu
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Nazwa projektu

Zagospodarowanie ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego wraz z
kąpieliskiem poprzez budowę dojścia, dojazdu, parkingu i placu zabaw na
dz. Nr 43, 41, 6/8 położonych w miejscowości Ostrowite
beneficjent
Gmina Lniano
Koszt projektu (PLN) 877 198,01
Dofinansowanie(PLN) 327 842,00
Cel projektu
Realizacja niniejszego zadania ma miejsce na obszarze o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców. Celem operacji jest
wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich dla lokalnej
społeczności oraz turystów zewnętrznych poprzez zagospodarowanie
ogólnodostępnego terenu wypoczynkowego.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Rewitalizacja placu Kazimierza Jagiellończyka w Nieszawie – etap I
Gmina Miasto Nieszawa
673 477,88
387 679,00
Celem projektu, obejmującego rewitalizację Placu Kazimierza
Jagiellończyka w Nieszawie, jest wzrost atrakcyjności turystycznej
miejscowości oraz stworzenie miejsca do spotkań dla mieszkańców,
przyczyniające się do wzrostu integracji społeczności lokalnej.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Aranżacja parku na wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury
Gmina Łabiszyn
273 677,23
168 244,00
Celem operacji jest zwiększenie atrakcyjności łabiszyńskiej wyspy oraz
stworzenie z tego miejsca atrakcyjnej przestrzeni publicznej.
Uporządkowanie tych terenów w powiązaniu z funkcjonującym tam
Domem Kultury jest szansą stworzenia z wyspy naturalnego i ulubionego
miejsca rekreacji mieszkańców oraz niewątpliwej atrakcji dla
potencjalnych turystów.

Nazwa projektu

Budowa ciągu pieszo-spacerowego wraz z oświetleniem ulicznym-Al.
Łokietka w Brześciu Kujawskim
beneficjent
Gmina Brześć Kujawski
Koszt projektu (PLN) 889 939,70
Dofinansowanie(PLN) 399 000,00
Cel projektu
Głównym celem operacji jest poprawa życia przez zaspokojenie potrzeb
społecznych mieszkańców oraz promowanie obszaru historycznego
miasta. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do wzrostu
atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej Brześcia Kujawskiego

Nazwa projektu

Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu jeziora oraz budowa skweru
rekreacyjnego w miejscowości Pluskowęsy
beneficjent
Gmina Chełmża
Koszt projektu (PLN) 955 408,00
Dofinansowanie(PLN) 372 337,00
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Cel projektu

Celem projektu jest podniesienie aktywności wsi oraz poprawa jakości
życia poprzez stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku i rekreacji,
rozwoju społeczności fizycznej, wspólnego spędzania czasu wolnego,
miejsca do organizowania festynów, spotkań co spowoduje zaspokojenie
potrzeb społecznych i wpłynie na odbudowę międzyludzkich.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Budowa plaży wraz z infrastrukturą techniczną w Chełmicy-Cukrowni
Gmina Fabianki
246 847,00
135 245,00
Celem operacji jest poszerzenie oferty turystycznej, ożywienie życia
kulturalnego i sportowego na terenie Gminy Fabianki poprzez rozwój
infrastruktury sportowo-rekreacyjnej i kulturalnej oraz aktywizację
mieszkańców miejscowości Chełmica-Cukrownia.

Nazwa projektu

Remont podjazdu, parkingu i chodnika-centralnego deptaka od
Wiejskiego Domu Kultury w Jeżewie do parku i terenu rekreacyjnego
przy jeziorze Jeżewko
beneficjent
Gmina Jeżewo
Koszt projektu (PLN) 340 223,00
Dofinansowanie(PLN) 209 153,00
Cel projektu
Podniesienie jakości życia na wsi i jej atrakcyjności. Zabezpieczenie
potrzeb kulturalnych i społecznych mieszkańców wsi. zagospodarowanie
i kształtowanie terenów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia
potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów
społecznych. Zapewnienie bazy do spotkań mieszkańców. Odnowienie
infrastruktury wiejskiej.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Urządzenie parku im. Kazimierza Wielkiego w Kowalu
Gmina Miasto Kowal
690 428
400 000
Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach
wiejskich poprzez:
1. Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość poprzez
urządzenie parku im. Kazimierza Wielkiego.
2. Promowanie Gminy Miasto Kowal jako miejsce urodzin Króla
Kazimierza Wielkiego

Nazwa projektu

Zagospodarowanie centrum przy ruinach zamku i skweru gminnego, oraz
przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury wraz z
wyposażeniem
beneficjent
Gmina Raciążek
Koszt projektu (PLN) 439 990
Dofinansowanie(PLN) 252 625
Cel projektu
Celem projektu jest rozwój tożsamości społeczności lokalnej, zachowanie
i promocja dziedzictwa kulturowego oraz wzrost atrakcyjności
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turystycznej wsi Raciążek poprzez poprawę estetyki miejscowości i
stworzenie stref wypoczynkowo-rekreacyjnych oraz miejsc rozwoju
kulturalnego w Gminnym Ośrodku Kultury

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Realizacja ciągu spacerowego i skweru centralnego w Warlubiu
Gmina Warlubie
448779
284034
Realizacja projektu wynika z potrzeb społeczności lokalnej w sferze
rekreacji i kultury. Skwer zieleni położony w centrum Warlubia wraz z
ciągami pieszymi, amfiteatrem stanie się miejscem spotkań i rekreacji dla
szerokiego grona mieszkańców. Inwestycja poprawi walory estetyczne
miejscowości i stanie się jej wizytówką turystyczną.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Modernizacja przestrzeni publicznej miejscowości Zamek Bierzgłowski
Gmina Łubianka
592 499
364 240
Celem operacji jest wyrównywanie szans mieszkańców wsi Zamek
Bierzgłowski w zakresie dostępu do edukacji sportowej i kultury
fizycznej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez budowę kompleksu
rekreacyjno - sportowego w miejscowości Zamek Bierzgłowski.

Nazwa projektu

Budowa "Zagrody Garncarza" składającej się z domu garncarza
("Chałupy") i budynku gospodarczego ("Obory") w Kujawskodobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce
beneficjent
Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej
Koszt projektu (PLN) 1 106 852,34
Dofinansowanie(PLN) 219 900,00
Cel projektu
Rozwój bazy i zagospodarowanie infrastruktury turystyczno-kulturalnej,
promocja walorów kulturowych Gminy Lubień Kujawski

Nazwa projektu

Odbudowa miejsca rekreacji i wypoczynku wraz z budową pomostu
rekreacyjnego przy ulicy Wiślanej w Unisławiu
beneficjent
Gmina Unisław
Koszt projektu (PLN) 295 162,49
Dofinansowanie(PLN) 179 977,00
Cel projektu
zaspokojenie potrzeb społecznych w zakresie rekreacji oraz poprawy
estetyki miejscowości Unisław

W ramach działania 3 łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 10,6 mln zł, z czego ponad
5 mln zł pochodzi ze środków programu. 9 projektów dotyczy podniesienia atrakcyjności turystycznej
jezior i rzek, 2 projekty dotyczą podniesienia atrakcyjności turystycznej innych obszarów/miejsc
rekreacyjno-sportowych - szlak pieszy, hala sportowo-widowiskowa, 6 projektów związanych jest z
podniesieniem atrakcyjności turystycznej miejsc historycznych.
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Oś 4 LEADER
Leader jest podejściem wielosektorowym, przekrojowym i partnerskim, realizowanym lokalnie na
określonym obszarze, umożliwiającym osiągnięcie celów osi trzeciej. Celem osi czwartej jest przede
wszystkim budowanie kapitału społecznego poprzez aktywizację mieszkańców oraz przyczynianie się
do powstawania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich, a także polepszenie zarządzania
lokalnymi zasobami i ich waloryzacja, w skutek pośredniego włączenia lokalnych grup działania w
system zarządzania danym obszarem. Pomocne w osiągnięciu celów osi będą również projekty
współpracy.
Nazwa projektu

Przebudowa infrastruktury turystycznej Połajewie oraz budowa placu
zabaw przy ulicy Piastowskiej w Piotrkowie Kujawskim
beneficjent
Miasto i Gmina Piotrków Kujawski
Koszt projektu (PLN) 673 706,77
Dofinansowanie(PLN) 414 000,00
Cel projektu
Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Połajewo poprzez
przebudowę szlaku pieszo-rowerowego. Zaspokajanie potrzeb
społecznych podniesienie poziomu życia i aktywności społecznej poprzez
budowę placu zabaw w Piotrkowie Kujawskim.

Nazwa projektu

Budowa pomostu rekreacyjnego-wędkarskiego nad jeziorem
Wądzyńskim na dz. Nr 97/2 i urządzeń rekreacyjnych na dz. Nr 170/7
beneficjent
Gmina Bobrowo
Koszt projektu (PLN) 343 775,19
Dofinansowanie(PLN) 170 000,00
Cel projektu
Poprawa infrastruktury turystycznej oraz zwiększenie atrakcyjności
turystycznej obszaru LGD Pojezierze Brodnickie poprzez budowę
pomostu rekreacyjno - wędkarskiego i urządzeń rekreacyjnych nad
jeziorem Wądzyńskim w gminie Bobrowo. Projekt wpisuje się w cele
zawarte w lokalnej strategi rozwoju poprzez spójność z celem ogólnym
"Poprawa infrastruktury technicznej w celu konkurencyjności obszaru" w
tym cel szczegółowy "rozwój infrastruktury".

Nazwa projektu

Zagospodarowanie jeziora Mełeńskiego i terenu do niego przyległego w
Słupie
beneficjent
Gmina Gruta
Koszt projektu (PLN) 498 670,65
Dofinansowanie(PLN) 198 139,00
Cel projektu
poprawa jakości życia mieszkańców miejscowości Słup i innych
miejscowości Gruta poprzez zagospodarowanie jeziora Mełeńskiego i
terenu do niego przyległego dla celów rekreacyjnych i turystycznych

Nazwa projektu

Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad jeziorem
Gąsawskim w Gąsawie
beneficjent
Gmina Gąsawa
Koszt projektu (PLN) 167 503,22
Dofinansowanie(PLN) 100 000,00
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Wskaźniki produktu

Poprawa stanu infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, co wpłynie na
polepszenie warunków rekreacji i wzrost atrakcyjności turystycznej
obszaru LGD

Nazwa projektu

Zagospodarowanie zbiornika wodnego wraz z przebudową parkingu we
wsi Lisewo
beneficjent
Gmina Lisewo
Koszt projektu (PLN) 332 814
Dofinansowanie(PLN) 199 372
Cel projektu
Zagospodarowanie zbiornika wodnego przyczyni się do ożywienia
działalności kulturalnej, mieszkańców wsi oraz spotkań społeczności
lokalnej. Przebudowa parkingu we wsi Lisewo przyczyni się do poprawy
warunków życia i zaspokojenia podstawowych potrzeb społecznych
mieszkańców wsi Lisewo. Realizacja operacji przyczyni się do lepszego
promowania obszarów wiejskich.

Nazwa projektu

Rekonstrukcja Pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej w części Sali Balowej i
podziemi
beneficjent
Gmina Nakło nad Notecią
Koszt projektu (PLN) 733 956
Dofinansowanie(PLN) 451 202
Cel projektu
Rozwój kultury, zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz wzrost
tożsamości społecznej mieszkańców wsi poprzez rewitalizację
pomieszczeń byłego pałacu Hrabiny Anieli Potulickiej z przeznaczeniem
na centrum edukacji i izbę pamięci.

Nazwa projektu

Zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Świekatowskim w
miejscowości Świekatowo
beneficjent
Gmina Świekatowo
Koszt projektu (PLN) 508580,64
Dofinansowanie(PLN) 295976
Cel projektu
Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Świekatowo
poprzez zagospodarowanie kąpieliska przy jeziorze Świekatowskim, co
umożliwia realizację przedsięwzięcia I "Wandrychy z Rubzakiem"
zapisanego i planowanego do realizacji w ramach Lokalnej Strategii
Rozwoju LGD "Bory Tucholskie". Ponadto w wyniku realizacji operacji
"Odnowa i Rozwój Wsi" nastąpi poprawa stanu infrastruktury
turystycznej i podniesienie atrakcyjności turystycznej miejscowości
Świekatowo przez zwiększenie oferty rekreacyjnej dla turystów

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I
Gmina Górzno
239 985,40
146 200,00
Celem operacji jest wzrost liczby turystów odwiedzających Górzno oraz
rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację
promenady wokół jeziora Górznieńskiego - I etap Realizacja operacji
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poprawi stan infrastruktury turystycznej i wzbogaci ofertę w zakresie
turystyki i rekreacji, zwiększy atrakcyjność infrastruktury turystyczno rekreacyjnej a także ułatwi społeczności lokalnej dostęp do istniejących
obszarów aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Modernizacja Promenady wokół jeziora Górznieńskiego - etap I - część 2
Gmina Górzno
430 543,27
280 791,00
Celem operacji jest wzrost liczby turystów odwiedzających Górzno oraz
rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację
promenady wokół jeziora Górznieńskiego - I etap Realizacja operacji
poprawi stan infrastruktury turystycznej i wzbogaci ofertę w zakresie
turystyki i rekreacji, zwiększy atrakcyjność infrastruktury turystyczno rekreacyjnej a także ułatwi społeczności lokalnej dostęp do istniejących
obszarów aktywnego wypoczynku i rekreacji.

Nazwa projektu

Zagospodarowanie jezior białe w Białej, Stobno w Stobnie i Rudnica w
Raciążu oraz zagospodarowanie terenu wypoczynkowego w Klocku i w
Mrowińcu na cele turystyczno - rekreacyjne w Gminie Tuchola
beneficjent
Gmina Tuchola
Koszt projektu (PLN) 898 869,35
Dofinansowanie(PLN) 480 000,00
Cel projektu
poprawa jakości życia mieszkańców m. Kolce, biała, Stobno, Raciąż i
Mrowiniec poprzez wzrost atrakcyjności rekreacyjno - turystycznej tych
miejscowości. Operacja przyczyni się do realizacji celów dwóch
przedsięwzięć przedstawionych w Lokalnej Strategii Rozwoju
'"BOROWIACKA GRAPA": "Wandrychy z rubzakiem" oraz "Rajby ze
spadkowizną"

Nazwa projektu

Zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne kąpieliska nad jez. Mukrz w
m. Wierzchy.
beneficjent
Gmina Osie
Koszt projektu (PLN) 448 960,00
Dofinansowanie(PLN) 276 000,00
Cel projektu
Wzrost atrakcyjności rekreacyjnej i turystycznej Zbiornika Zaporowego
Żur w obrębie wsi Wierzchy i Tleń poprzez zagospodarowanie kąpieliska
nad jez. Mukrz, co przyczyni się do realizacji przedsięwzięcia LSR I
"Wandrychy z rubzakiem" w myśl celu 1.1 LSR.

Nazwa projektu

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w
miejscowościach Sulnówko i Sulnowo
beneficjent
Gmina Świecie
Koszt projektu (PLN) 361 678,89
Dofinansowanie(PLN) 195 000,00
Cel projektu
Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w
miejscowościach Sulnówko i Sulnowo przyczyni się do zwiększenia
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atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru. Obszar ten stanie się
atrakcyjny turystycznie ze względu na dobrze rozwiniętą infrastrukturę.
Zostaną wykorzystane mocne strony tego obszaru, czyli jego walory
turystyczne i krajobrazowe. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępu
do oferty turystycznej i rekreacyjnej oraz poprawy estetyki obszaru.
Projekt ułatwi odbiorcom korzystanie z walorów turystycznych oraz
przyczyni się do atrakcyjnego spędzania wolnego czasu przez osoby
korzystające z tej infrastruktury.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Zagospodarowanie zespołu parkowego w miejscowości Bukowiec.
Gmina Bukowiec
397 544,23
244 337,00
Projekt ma na celu poprawę atrakcyjności turystycznej gminy,
zwiększenie aktywności mieszkańców poprzez stworzenie miejsca
spotkań i organizacji różnego rodzaju imprez oraz poprawę jakości życia
mieszkańców Bukowca, poprzez zaspokojenie potrzeb kulturalnych,
turystycznych i rekreacyjnych, a także wspieranie integracji całej
wiejskiej społeczności.

Nazwa projektu

Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości
Brzoza
beneficjent
Gmina Nowa Wieś Wielka
Koszt projektu (PLN) 360 027,72
Dofinansowanie(PLN) 219 453,00
Cel projektu
Wzrost integracji lokalnej społeczności wiejskiej, rozwój jej tożsamości
oraz zachowanie dziedzictwa kulturowo-historycznego poprzez
rekonstrukcję pomnika Powstańców Wielkopolskich i odnowienie
miejsca pamięci poległych powstańców w miejscowości Brzoza.
Realizacja operacji przyczyni się również do rozwoju tzw. turystyki
historycznej na obszarach wiejskich i promocji lokalnego dziedzictwa.

Nazwa projektu

Rozbudowa bazy turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Długie budowa ścieżki rowerowej
beneficjent
Gmina i Miasto Izbica Kujawska
Koszt projektu (PLN) 663 164,34
Dofinansowanie(PLN) 407 682,00
Cel projektu
Wzrost liczby turystów odwiedzających miejscowość Długie poprzez
budowę ścieżki rowerowej.
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs
Gmina Aleksandrów Kujawski
549 948,99
295 000,00
Zagospodarowanie jezior w Służewie i Ostrowąsie. Projekt bezpośrednio
przyczyni się do ożywienia gospodarczego, rozwoju turystyki i rekreacji
oraz promocji regionu. Znaczna poprawa warunków życia mieszkańców
w miejscowości Służewo i Ostrowąs, co pozytywnie wpłynie na poprawę
turystyki

Nazwa projektu

Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką
przyrodniczo-rehabilitacyjną z miejscem rekreacji i obiektami małej
architektury w miejscowości Zbrachlin
beneficjent
Gmina Waganiec
Koszt projektu (PLN) 604 514,25
Dofinansowanie(PLN) 295 000,00
Cel projektu
Celem operacji jest poprawa warunków działalności rekreacyjnej,
rehabilitacyjnej, turystycznej, kulturalnej i estetycznej Zbrachlina poprzez
budowę parku i zagospodarowaniem zbiornika wodnego z trasami
spacerowymi, ścieżką kondycyjną, placem aktywnych zabaw, boiskiem
do prostych gier sportowych, miejscami biernego wypoczynku, ogrodem
ziołowym, ścieżką przyrodniczo-edukacyjną. Obiekt będzie idealnym
zapleczem dla aktywnego i biernego wypoczynku mieszkańców i
turystów. Projekt przyczyni się do wzrostu integracji społecznej,
zachowań dziedzictwa kulturowego miejscowości, wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej wsi.

Nazwa projektu

Ogrodzenie boiska sportowego w miejscowości Zegartowice wraz z
umieszczeniem ławek drewnianych oraz umieszczenie elementów małej
architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim.
beneficjent
Gmina Papowo Biskupie
Koszt projektu (PLN) 48 256,14
Dofinansowanie(PLN) 24 999,00
Cel projektu
Celem projektu jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym
LSR poprzez ogrodzenie boiska sportowego, postawienie ławeczek w
miejscowości Zegartowice oraz umieszczenie elementów małej
architektury przy ruinach zamku krzyżackiego w Papowie Biskupim.

Nazwa projektu

Utworzenie strony internetowej i wydanie przewodnika promującego
miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem Wielkopolskim 19181919.
beneficjent
Muzeum Ziemi Szubińskiej im. Zenona Erdmanna
Koszt projektu (PLN) 19 235,55
Dofinansowanie(PLN) 12 588,49
Cel projektu
Celem zadania jest rozwój turystyki w oparciu o tożsamość społeczności
wiejskiej i zachowanie dziedzictwa kulturowego w temacie Powstania
Wielkopolskiego 1918-1919. Celem jest promocja obszarów wiejskich
posiadających miejsca pamięci narodowej związane z Powstaniem.
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie publikacji "Nadnoteckie pałace, dwory. folwarki Krajny i Pałuk".
Nakielski Ośrodek Kultury
43 327,20
25 000,00
Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju poprzez wydanie publikacji zatytułowanej "Nadnoteckie pałace,
dwory, folwarki Krajny i Pałuk". Promocja lokalnej twórczości kulturalnej
z wykorzystaniem lokalnego dziedzictwa, w tym dziedzictwa
kulturowego, historycznego i przyrodniczego.

Nazwa projektu

Wydanie ogólnego folderu o walorach przyrodniczo - krajoznawczych
gminy oraz dwóch publikacji o przyrodzie i zabytkach gminy, a także
oznakowanie tablicami 10 budowli architektonicznych lub obiektów
małej architektury.
beneficjent
Gmina Bobrowo
Koszt projektu (PLN) 14 754,47
Dofinansowanie(PLN) 8 604,00
Cel projektu
Wydanie ogólnego folderu o walorach przyrodniczo - krajoznawczych
gminy Bobrowo oraz dwóch mniejszych publikacji o przyrodzie i
zabytkach oraz oznakowanie tablicami 10 budowli architektonicznych lub
obiektów małej architektury wpisanych do rejestru zabytków lub
objętych wojewódzką ewidencją zabytków wpłynie na rozwój turystki na
obszarze objętym LSR, a także zachowanie lokalnego dziedzictwa
kulturowego i historycznego.

Nazwa projektu

Budowa miejsca wypoczynku i rekreacji na terenie podworskiego parku
w Skrwilnie.
beneficjent
Gmina Skrwilno
Koszt projektu (PLN) 40 898,95
Dofinansowanie(PLN) 23 475,00
Cel projektu
Celem operacji, poprzez optymalne zagospodarowanie i wypromowanie
posiadanych zasobów naturalnych i kulturowych, jest rozwijanie
turystyki i rekreacji na obszarze gminy i całego obszaru Lokalnej Grupy
Działania.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie publikacji p.n. "Gmina Wielka Nieszawka. Szkice z dziejów".
Gmina Wielka Nieszawka
18 400,00
12 880,00
Działanie przyczyni się do rozwoju turystyki i rekreacji na obszarze
objętym LSR poprzez wydanie publikacji dotyczącej terenu objętego LSR.
Historyczny przekrój opracowania publikacji umożliwi rozwój tożsamości
społeczności wiejskiej wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej
obszaru (np. dzieje Zakonu Krzyżackiego, czy Mennonitów na tym
terenie), jak też zna zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki
terenu.
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Nazwa projektu

Promocja atrakcji turystycznej Powiatu Żnińskiego poprzez ustawienie
tablic informacyjnych z mapami
beneficjent
Powiat Żniński
Koszt projektu (PLN) 28 460,16
Dofinansowanie(PLN) 16 329,60
Cel projektu
Przedmiotowe zadanie ma na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na
obszarze LSR poprzez ustawienie tablic informacyjnych z mapami
obrazującymi przestrzenne rozmieszczenie atrakcji turystycznych w
powiecie oraz przebieg znakowanych szlaków.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie mapy turystycznej Powiatu Żnińskiego.
Powiat Żniński
21 079,00
13 790,00
Przedmiotowe zadanie ma na celu rozwijanie turystyki i rekreacji na
obszarze LSR poprzez wydanie mapy turystycznej Powiatu Żnińskiego.

Nazwa projektu
beneficjent

Przebudowa domków kempingowych w miejscowości Rydlewo
Pałucki Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego w
Żninie
Koszt projektu (PLN) 51 776,00
Dofinansowanie(PLN) 25 000,00
Cel projektu
Rozwijanie turystyki na Pałukach poprzez przebudowę domków
kempingowych w miejscowości Rydlewo

Nazwa projektu

Wydanie folderu oraz składanki widokówek pn: "Gmina Łabiszyn
zaprasza"
beneficjent
Gmina Łabiszyn
Koszt projektu (PLN) 9 329,60
Dofinansowanie(PLN) 5 971,00
Cel projektu
Wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów wiejskich wchodzących w
skład LGD "Pałuki Wspólna Sprawa" poprzez promowanie gminy
Łabiszyn. Folder ma cel informacyjno - promocyjny. Widokówki
przedstawiają najciekawsze miejsca gminy Łabiszyn, które są atrakcją
turystów.

Nazwa projektu

Oznaczenie najważniejszych walorów dziedzictwa przyrodniczokulturalnego Gminy Kijewo Królewskie poprzez wykonanie tablic
informacyjnych.
beneficjent
Gmina Kijewo Królewskie
Koszt projektu (PLN) 12 027,70
Dofinansowanie(PLN) 6 900,00
Cel projektu
Podniesienie atrakcyjnośći turystycznej, w oparciu o dziedzictwo
przyrodniczo-kulturowe obszaru akola Dolnej Wisły, poprzez wykonanie
tablic informacyjnych przy obiektach małej architektury, obiektach
przyrodniczych i zabytkach oraz promocja dziedzictwa kulturowego i
przyrodniczego Gminy Kijewo Królewskie.
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie.
Gmina Świecie
28 608,17
16 414,52
Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej wsi Kozłowo,
a tym samym całej Gminy Świecie poprzez: wskazanie miejsca, w którym
160 lat temu znaleziono meteoryt żelazny jedynego typu w Polsce.
Celem projektu jest zaznaczenie miejsca dla aktywnych na szlaku
turystyki wodnej, pieszej i rowerowej jako elementu edukacyjnego
służącego promocji walorów przyrodniczych i historycznych na obszarze
wsi.

Nazwa projektu

Wydanie książki pt. "Rozsmakuj się w Powiecie Bydgoskim" oraz
utworzenie strony internetowej promującej książkę i obszar LSR"
beneficjent
Tartacznik Izabela Chudzyńska
Koszt projektu (PLN) 25 070,48
Dofinansowanie(PLN) 15 580,76
Cel projektu
Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze Powiatu Bydgoskiego przez
wydanie książki pt. "Rozsmakuj się w Powiecie Bydgoskim" oraz
utworzenie strony internetowej.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Utworzenie bazy informacji turystycznej poprzez zakup infokiosków.
Gmina Koronowo
19 188,00
10 920,00
Rozwijanie turystyki lub rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez
utworzenie bazy informacji turystycznej.

Nazwa projektu

Opracowanie i druk przewodnika „Powiat Bydgoski dla aktywnych…” w
polskiej wersji językowej
i angielskiej wersji językowej
beneficjent
Powiat Bydgoski
Koszt projektu (PLN) 30 150,00
Dofinansowanie(PLN) 17 150,00
Cel projektu
rozwijanie turystyki oraz rekreacji na terenie Powiatu Bydgoskiego
poprzez opracowanie i wydanie przewodnika „Powiat Bydgoski dla
aktywnych…” w polskiej i angielskiej wersji językowej
w latach 2010 – 2011
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Nazwa projektu

Wydanie folderu, ulotek i broszur promocyjno-informacyjnych
prezentujących walory turystyczne, rekreacyjne, kulturowe, gospodarcze
i inwestycyjne gminy Białe Błota
beneficjent
Gmina Białe Błota
Koszt projektu (PLN) 9 975,86
Dofinansowanie(PLN) 6 983,10
Cel projektu
Rozwijanie turystyki na obszarze objętym Lokalną Strategią Rozwoju
poprzez wydanie folderu, ulotek i broszur promocyjno-informacyjnych
prezentujących walory turystyczne, rekreacyjne, kulturowe, gospodarcze
i inwestycyjne gminy Białe Błota

Nazwa projektu

Na borowiacką nutę - realizacja filmu promującego region Borów
Tucholskich
beneficjent
Powiat Tucholski
Koszt projektu (PLN) 28 451,56
Dofinansowanie(PLN) 17 633,00
Cel projektu
Celem operacji jest rozwój turystyki na obszarach wiejskich Borów
Tucholskich poprzez realizację filmu promocyjnego nawiązującego do
lokalnej twórczości kulturalnej i zasobów przyrodniczych.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty - wędkarza"
Powiat Tucholski
32 632,40
20 000,00
Rozwój turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich Borów Tucholskich
poprzez wydanie publikacji dotyczącej tego terenu

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie publikacji "Bory Tucholskie informator dla turysty-grzybiarza"
Powiat Tucholski
32 643,23
19 991,96
Celem operacji jest rozwój turystyki i rekreacji na obszarach wiejskich
Borów Tucholskich poprzez wydanie publikacji dotyczącej tego terenu.

Nazwa projektu

Budowa małej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Wielkim
Cekcyńskim
beneficjent
Gmina Cekcyn
Koszt projektu (PLN) 37 238,51
Dofinansowanie(PLN) 19 950,00
Cel projektu
-
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Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Opracowanie graficzne i wydruk publikacji promujących gminę Lubiewo.
Gmina Lubiewo
24 356,00
14 102,90
Celem operacji jest rozwijanie turystyki na obszarze objętym Lokalną
Strategią Rozwoju "Borowiacka grapa" poprzez wydanie publikacji
promujących Gminę Lubiewo.

Nazwa projektu

Budowa małej infrastruktury turystycznej na terenie gospodarstwa
agroturystycznego "Borowa Dolina".
beneficjent
Szczepiński
Koszt projektu (PLN) 41 836,04
Dofinansowanie(PLN) 19 938,90
Cel projektu
Rozwijanie turystyki i rekreacji przez budowę małej infrastruktury
turystycznej na terenie gospodarstwa agroturystycznego "Borowa
Dolina".

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Budowa miejsca wypoczynku dla mieszkańców we wsi Lińsk.
Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lińsku
24 000,00
15 488,00
Rozwój turystyki i rekreacji poprzez budowę miejsca wypoczynku dla
mieszkańców we wsi Lińsk.

Nazwa projektu

Stworzenie i udostępnienie w sieci Internet serwisu turystycznokrajoznawczego pod adresem: www.ziemiadobrzynska.pl promującego
walory turystyczne, krajobrazowe, historyczne, etnograficzne i kulturowe
obszaru całej Ziemi Dobrzyńskiej.
beneficjent
Polskie Wydawnictwa Reklamowe Karasiński Marcin
Koszt projektu (PLN) 27 900,18
Dofinansowanie(PLN) 18 886,12
Cel projektu
Celem operacji jest podniesienie atrakcyjności turystycznej obszaru ziemi
dobrzyńskiej poprzez utworzenie 1 serwisu o tematyce turystycznokrajoznawczej pod adresem www.ziemiadobrzynska.pl,

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Publikacja książki pt. Legenda o Brześciu Kujawskim
Gmina Brześć Kujawski
36 000,00
20 487,81
Celem operacji jest rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym
LSR przez publikację książki pt. Legenda o Brześciu Kujawskim

Nazwa projektu

Wydanie Przewodnika historyczno-krajoznawczego po gminie Złotniki
Kujawskie
Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Lisewie Kościelnym
NASZA SZKOŁA

beneficjent
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Koszt projektu (PLN) 18 531,95
Dofinansowanie(PLN) 12 972,36
Cel projektu
Rozwój tożsamości społeczności wiejskiej oraz wzrost atrakcyjności
turystycznej i inwestycyjnej terenu poprzez opracowanie, wydanie i
wypromowanie publikacji książkowej o dziedzictwie historycznym,
kulturalnym i przyrodniczym gminy Złotniki Kujawskie.

Nazwa projektu

Zagospodarowanie terenu miejsca rekreacji konnej w miejscowości
Złotniki Kujawskie z wyposażeniem
beneficjent
P.H.U. "EWA" Ewa Kąkolewska
Koszt projektu (PLN) 24 656,21
Dofinansowanie(PLN) 14 288,26
Cel projektu
Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez
zagospodarowanie miejsca rekreacji konnej w miejscowości Złotniki
Kujawskie wraz z wyposażeniem.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wyposażenie i oznakowanie wiatraka "koźlaka" w Bierzgłowie
Parafia rzymsko-katolicka P.W Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie
15 315,00
10 720,00
Celem operacji jest rozwijanie turystki na obszarze LSR Lokalnej Grupy
Działania Ziemia Gotyku poprzez wyposażenie i oznakowanie wiatraka
"koźlaka" w Bierzgłowie.

Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Cel projektu

Wydanie dwujęzycznego folderu turystycznego gminy Mrocza.
Gmina Mrocza
10 200,00
6 540,00
rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym LSR poprzez wydanie
dwujęzycznego folderu turystycznego gminy Mrocza.

Nazwa projektu

Wydanie albumu promującego walory turystyczne, krajobrazowe i
naturalne Doliny Noteci w Gminie Sadki.
beneficjent
Gmina Sadki
Koszt projektu (PLN) 32 449,84
Dofinansowanie(PLN) 17 382,96
Cel projektu
Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze LSR poprzez wydanie albumu
promującego walory turystyczne, krajobrazowe i naturalne Doliny
Noteci w Gminie Sadki.
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Nazwa projektu

Wykonanie trzech folderów oraz 3000 sztuk map turystycznych Gminy
Brodnica.
beneficjent
GMINA BRODNICA
Koszt projektu (PLN) 18220,3
Dofinansowanie(PLN) 10330
Cel projektu
Rozwijanie turystyki i rekreacji na obszarze objętym Lokalną Strategią
Rozwoju poprzez wykonanie folderów oraz map turystycznych Gminy
Brodnica.

W ramach działania łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 9 mln zł, z czego ponad 5
mln zł pochodzi ze środków programu. 21 projektów dotyczy promocji walorów turystycznych
poprzez wydanie map, folderów, książek, filmów promocyjnych, ustawienie tablic informacyjnych
oraz infokiosków; 13 projektów dotyczy podniesienia atrakcyjności turystycznej jezior i rzek poprzez
budowę pomostów, plaż, małej architektury rekreacyjnej; 9 projektów dotyczy podniesienia
atrakcyjności turystycznej innych terenów rekreacyjnych tj. szlaków turystycznych, parków, budowy
małej architektury rekreacyjnej; 4 projekty dotyczą podniesienia atrakcyjności turystycznej miejsc
historycznych.

6. Projekty wsparte w ramach działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Program Operacyjny Innowacyjna Gopodarka
Priorytet VI Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie 6.4. Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Nazwa projektu
beneficjent
Koszt projektu (PLN)
Dofinansowanie(PLN)
Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Toruń – Hanza nad Wisłą
Gmina Miasta Toruń
23 930 000,00
12 520 000,00
Liczba nowych produktów turystycznych – 1; Liczba przebudowanych
obiektów dziedzictwa kulturowego – 3; Liczba nowych atrakcji
turystycznych – 7
Liczba osób korzystających z produktów turystycznych - 252 157,00

KPO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo narodowe
Działanie 11.1. Ochrona i zachowanie Dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym
Nazwa projektu

Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego
UNESCO
beneficjent
Gmina Miasta Toruń
Koszt projektu (PLN) 38 796 189,38
Dofinansowanie(PLN) 18 942 830,13
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Wskaźniki produktu

Wskaźniki rezultatu

Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego objętych wsparciem – 10;
Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy – 8; Liczba
obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniającego dostęp dla osób
niepełnosprawnych – 2; Liczba obiektów poddanych konserwacji – 10;
Liczba zabytków zaadaptowanych na cele kulturalne (pełniących
dotychczas inną funkcję) - 2
Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte
wsparciem – 25 366; Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio
utworzonych miejsc pracy (EPC) – 8; Liczba inicjatyw kulturalnych
podjętych w wyniku realizacji projektu – 19; Liczba osób uczestniczących
w inicjatywach kulturalnych podjętych w wyniku realizacji projektu – 30
000

7. Wnioski i rekomendacje
Porównanie wyników badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim z
realizacją projektów ze środków unijnych w sektorze turystyki
Zgodnie z wynikami badań z 2010 roku zamieszczonymi w opracowaniu „Kierunki rozwoju w sferze
turystyki i ich wpływ na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego” najbardziej atrakcyjnym
miejscem turystycznym jest Toruń (8,5 punktów). Kolejne miejsca zajmują: Powiat Żniński (8,2),
Chełmno (7,7), Powiat Tucholski (7,6), Golub-Dobrzyń (7,4), Brodnica (7,3), Ciechocinek (7,2),
Inowrocław (7,2), Powiat Świecki (7,2), Powiat Brodnicki (7,1), Strzelno i Kruszwica (7,1), Powiat
Bydgoski (6,9), Więcbork i Sępólno (6,8), Bydgoszcz (6,7), Grudziądz (6,5), Tuchola (6,3), Włocławek
(5,7). Według głównego celu przyjazdu i miejscowości do Torunia, Golubia-Dobrzynia i powiatu
żnińskiego najwięcej osób przyjeżdża w celu zwiedzania zabytków. Do Bydgoszczy, Brodnicy,
Chełmna, Więcborka i Sępólna, Strzelna i Kruszwicy, powiatu brodnickiego, tucholskiego,
bydgoskiego i świeckiego najwięcej osób przyjeżdża w celach wypoczynkowych. Do Włocławka
najwięcej osób przyjeżdża w celach służbowych. W celach zdrowotnych najwięcej osób przyjeżdża do
Ciechocinka i Inowrocławia.
Inwestycje (z pominięciem projektów wydawnictw promocyjnych oraz projektów szkoleniowych) z
wykorzystaniem funduszy unijnych w sektorze turystyki w wyżej wymienionych miastach
przedstawiają się następująco: Włocławek – 8 projektów na łączną kwotę 163 845 060,52 zł;
Chełmno – 5 projektów na łączną kwotę 32 838 254,97 zł; Grudziądz – 2 projekty na łączną kwotę
46 208 210,56 zł; Toruń – 10 projektów na łączną kwotę 147 150 699,67 zł; Inowrocław – 7 projektów
na łączną kwotę 63 281 209,92 zł; powiat żniński – 10 projektów na łączną kwotę 31 636 539,41 zł;
Strzelno i Kruszwica – 1 projekt na kwotę 11 568 274,78 zł; Bydgoszcz – 13 projektów na łączną kwotę
179 239 281,69 zł; powiat bydgoski – 6 projektów na łączną kwotę 11 384 666,73 zł; Golub – Dobrzyń
– 2 projekty na łączną kwotę 3 570 822,36 zł; Brodnica – 2 projekty na łączną kwotę 1 855 206,49 zł;
powiat brodnicki – 4 projekty na łączną kwotę 1 188 880,51 zł; Tuchola – 2 projekty na łączną kwotę
6 412 410,16 zł; powiat tucholski – 8 projektów na łączną kwotę 28 619 400,55 zł; powiat świecki – 7
projektów na łączną kwotę 2 915 626,85 zł; Ciechocinek – 6 projektów na łączną kwotę
56 373 183,40 zł; Więcbork i Sępólno – 2 projekty na łączną kwotę 28 010 980,10 zł.
Najwięcej projektów zostało zrealizowanych w Bydgoszczy (13), Toruniu (10), powiecie żnińskim (10)
Włocławku (8), powiecie tucholskim (8), Inowrocławiu (7), Ciechocinku (6), powiecie bydgoskim (6)
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oraz Chełmnie (5). Najmniej projektów zrealizowano w Strzelnie i Kruszwicy (1), Sępólnie Krajeńskim
(2), Grudziądzu (2), Brodnicy (2), Tucholi (2) oraz Golubiu-Dobrzyniu.
Najwięcej zainwestowano w Bydgoszcz, Włocławek, Toruń, Inowrocław, Ciechocinek, Grudziądz,
Chełmno, powiat żniński. Najmniej zainwestowano w Brodnicę, powiat brodnicki, powiat świecki,
Golub-Dobrzyń.
Zatem porównując wyniki obu badań można zauważyć, że niewiele realizuje się projektów z
wykorzystaniem funduszy unijnych w miejscowościach wskazanych jako atrakcyjne turystycznie tj. w
Golubiu-Dobrzyniu oraz Brodnicy. Natomiast bardzo dużo pieniędzy inwestuje się w sektor turystyki
w miejscowościach najmniej atrakcyjnych turystycznie, np. Włocławek, Grudziądz.
Rekomendacja: wykorzystanie badań ruchu turystycznego do tworzenia kryteriów podziału środków
na rozwój sektora turystyki przez Komitet Monitorujący RPO WK-P.
Promocja funduszy unijnych poprzez realizację projektów sektora turystyki
Prawie dwieście projektów sektora turystyki realizowanych na całym obszarze województwa
kujawsko-pomorskiego stanowi ważny element promocji funduszy unijnych w województwie,
zarówno w dużych ośrodkach miejskich jak i mniejszych ośrodkach turystycznych.
Organizowanych jest wiele konkursów promujących zarówno najważniejsze produkty turystyczne
regionu jak i nowopowstałe w wyniku realizacji projektów unijnych. Konkursy w dużej mierze dotyczą
pojedynczych produktów turystycznych („Najlepszy produkt turystyczny”, „Perły w koronie ”) Nie
zostały natomiast przeprowadzone konkursy na najciekawsze kompleksowe oferty turystyczne ze
względu na ich odbiorców, tj. np. oferty turystyczne dla szkół, dla osób niepełnosprawnych,
kuracjuszy przyjeżdżających do uzdrowisk, dla osób uprawiających turystykę kajakową.
Rekomendacja: wykorzystanie inwestycji do celów promowania funduszy europejskich.
Budowa tożsamości regionalnej w oparciu o sektor turystyki uzdrowiskowej
Działalność uzdrowisk i jej udział w rozwoju sektora turystyki stanowi ważny element w budowaniu
tożsamości turystycznej regionu. Miejscowości uzdrowiskowe województwa kujawsko-pomorskiego
są wysoko oceniane pod względem atrakcyjności turystycznej, stanowią też jedną z głównych
destynacji turystycznych w regionie. Nakłady inwestycyjne z wykorzystaniem środków UE w rozwój
tychże miejsc są również wysokie. Warto powrócić do idei stworzenia regionalnego klastra
turystyczno-uzdrowiskowego, dla którego strategia rozwoju została opracowana przez Toruńską
Agencję Rozwoju Regionalnego już w 2007 roku, aby budować spójną markę uzdrowiskową regionu.
I. Realizowane projekty sektora turystyki z wykorzystaniem środków unijnych
Ciechocinek
W samym mieście realizowanych jest kilka projektów z zakresu budowy/ rozbudowy/ przebudowy
bazy uzdrowiskowej: „Podniesienie atrakcyjności szpitala uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku
poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.”, „Rozwój
usług turystycznych w regionie poprzez budowę trzygwiazdkowego pensjonatu „Lila” z częścią
rekreacyjno-wypoczynkową i Spa w miejscowości Ciechocinek”, „Rozwój usług turystycznych poprzez
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rozbudowę istniejącego budynku Kliniki Zdrowia i Urody Villa Park w Ciechocinku ulica Warzelniana –
budowa, przebudowa, rozbudowa urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego”, „Budowa nowego
wielofunkcyjnego hotelu przez firmę FORM-PLASTIC Sp. z o.o. w Ciechocinku szansą na rozwój usług
turystycznych w regionie”. Dodatkowo realizowane są projekty podnoszące atrakcyjność rekreacyjną
oraz kulturalną miejscowości: „Rozbudowa i rewitalizacja obiektu byłego kina „Zdrój” na funkcje
kulturalne, miejskie centrum kultury miasta Ciechocinka „ oraz „Odnowa funkcji publicznych
zdegradowanych terenów uzdrowiskowych w Ciechocinku”.
Projekty sektora turystyki realizowane w okolicy Ciechocinka:
W najbliższej odległości realizowany jest projekt: „Zagospodarowanie centrum przy ruinach zamku i
skweru gminnego oraz przebudowa pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury wraz z wyposażeniem”
w gminie Raciążek oraz „Zagospodarowanie jezior w miejscowościach Służewo i Ostrowąs” w gminie
Aleksandrów Kujawski.
W niedalekiej odległości na południe od Ciechocinka realizowane są dwa projekty:
„Zagospodarowanie zbiornika wodnego oraz budowa parku ze ścieżką przyrodniczo-rehabilitacyjną z
miejscem rekreacji i obiektami małej architektury w miejscowości Zbrachlin” oraz „Rewitalizacja
placu Kazimierza Jagiellończyka w Nieszawie – etap I”.
Projekty realizowane w Toruniu:
Na obszarze toruńskiej starówki realizowane są projekty rewitalizacji obiektów zwiększające ofertę
kulturalną miasta: „Toruńska starówka – ochrona i konserwacja dziedzictwa kulturowego UNESCO”,
„Toruń – Hanza nad Wisłą”, „ Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne
budynku przy ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu”, „Adaptacja zabytkowej Bramy Klasztornej na cele
kulturalne, społeczne i gospodarcze”, „Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie
artystyczne i siedziby organizacji pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury”,
„Centrum Nowoczesności” oraz „Kompleksowy remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury, ul.
Przedzamcze 15 w Toruniu. Ponadto dwa obszary starej części miasta są poddane rewitalizacji w
ramach projektów: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi w
Toruniu” oraz „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Mickiewicza w Toruniu”.
Projekty realizowane na północ od Torunia – Chełmża/ Chełmno/ Świecie:
Projekty realizowane w Chełmży i okolicach:
„Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.
Tumskiej do ul. Toruńskiej – etap I”, „Budowa, przebudowa i rozbudowa infrastruktury terenów przy
Jeziorze Chełmżyńskim będących w granicach administracyjnych miasta, służącej wypoczynkowi,
turystyce i rekreacji: etap II – rewitalizacja strefy śródmiejskiej”, „Rekultywacja terenu wzdłuż brzegu
jeziora oraz budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Pluskowęsy” w gminie Chełmża.
Projekty realizowane w Chełmnie:
„Ochrona dziedzictwa kulturowego miasta Chełmna – etap II, III, IV”.
Projekty realizowane w Świeciu i okolicach:
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‘Rewitalizacja miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i gospodarczego
poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej”,
„Meteoryt atrakcją turystyczną miejscowości Kozłowo w gminie Świecie”.
Inowrocław
W Inowrocławiu realizowane są trzy projekty mające na celu rozwój funkcji uzdrowiskowych miasta:
„Uzdrowisko Inowrocław – rozwój funkcji uzdrowiskowej etap I i II” oraz „Rozwój infrastruktury
uzdrowiskowej w Sanatorium Uzdrowiskowym/ Przy Tężni /s.p.z.o.z. w Inowrocławiu”. Ponadto
realizowane są projekty z zakresu rewitalizacji oraz zwiększenia oferty kulturalnej: „Poprawa
atrakcyjności turystycznej i funkcjonalnej centrum miasta Inowrocławia”, „Adaptacja pomieszczeń
muzeum na potrzeby Kujawskiego Centrum Kultury w Inowrocławiu”, „Rewaloryzacja budynku
Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu w części dotyczącej pomieszczeń piwnic wraz z
zakupem wyposażenia trwałego” oraz „Centrum sztuki – adaptacja kamienicy w centrum miasta”
Projekty realizowane w sąsiednich miejscowościach na południe i zachód od Inowrocławia - Jeziora
Wielkie/ Mogilno/ Kruszwica/ Pakość/Gąsawa/ Żnin/ Chomiąża Szlachecka/ Barcin/ Biskupin/
Łabiszyn:
„Przebudowa obiektów społeczno-kulturalnych i rekreacyjnych w Jeziorach Wielkich, Przyjezierzu na
terenie gminy Jeziora Wielkie”, „Podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta Mogilna poprzez jego
rewitalizację”, „Odbudowa amfiteatru letniego w Parku Miejskim w Mogilnie”; „Goplańskie
dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu”;
„Utworzenie parku kulturowego Kalwaria Pakoska jako elementu Dziedzictwa Kujaw i Pałuk”;
„Modernizacja istniejącego pola biwakowego i plaży nad Jeziorem Gąsawskim w Gąsawie”,
„Przebudowa ulic w obszarze starówki miasta Żnina w ramach rewitalizacji obszaru miejskiego w
Żninie”, „Przebudowa zespołu dworsko-parkowego w Chomiąży Szlacheckiej na hotel z zapleczem
gastronomicznym, konferencyjnym oraz centrum rehabilitacyjnym i SPA”, „Nowa inwestycja w usługi
turystyczne Wczesnośredniowieczny Ośrodek Rehabilitacyjno-Wypoczynkowy Gród Piasta w
Chomiąży Szlacheckiej”, „Odnowienie góry św. Wojciecha w Barcinie”, „Odnowa kamienic w
najstarszej części miasta” Barcin, „Rekonstrukcja obiektów archeologicznych in situ wraz z
infrastrukturą obsługi muzealnej w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie”, „Aranżacja parku na
wyspie wraz z budową niezbędnej infrastruktury” gmina Łabiszyn.
Projekty realizowane na północ od Inowrocławia – Złotniki Kujawskie/ Brzoza:
„Zagospodarowanie terenu miejsca rekreacji konnej w miejscowości Złotniki Kujawskie z
wyposażeniem”, „Rekonstrukcja pomnika Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Brzoza”
Projekty realizowane w Bydgoszczy:
Projekty z zakresu rewitalizacji: „Wyspa Młyńska III etap – Budowa infrastruktury rekreacyjnej Wyspy
Młyńskiej i jej najbliższego otoczenia”, „Rewitalizacja zdegradowanych terenów sportowych na
terenie Wyspy Młyńskiej polegająca na budowie: przystani jachtowej z bazą noclegową, niezbędnej
infrastruktury oraz zjazdów z ul. Tamka”, „Rewitalizacja otoczenia Placu Wolności i Parku im.
Kazimierza Wielkiego, polegająca na przebudowie misy fontanny, ścieżek spacerowych, odtworzeniu
mozaiki, wykonaniu małej architektury, oświetlenia z iluminacją otoczenia”, „Roboty odtworzeniowokonserwatorskie zabytkowej sali koncertowej oraz elewacji zabytkowego budynku z przywróceniem
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jej XIX wiecznego stanu zgodnie z zatwierdzonym projektem”; projekty mające na celu zwiększenie
oferty kulturalnej: „Miejskie Centrum Kultury przy ul. Marcinkowskiego w Bydgoszczy z
przeznaczeniem na nową siedzibę Miejskiego Ośrodka Kultury”, „Skansen architektury przemysłowej
wraz z podziemną trasą turystyczną oraz Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG-Fabrik w
Bydgoszczy”, „Budowa zaplecza inscenizacyjnego dla Opery NOVA w Bydgoszczy”, „Ścieżka edukacji
ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień”.
Projekty realizowane w okolicach Bydgoszczy – Ostromecko/ Koronowo/ Wierzchlas:
„Ostromecko – cztery pory roku. Etap I i II”; „Przebudowa nawierzchni ulic wraz z poprawą stanu
gospodarki wodno-ściekowej w starej części miasta Koronowa”, „Zagospodarowanie turystyczne
terenu parkingu wraz z adaptacją istniejącego budynku na izbę ekspozycyjno – edukacyjną przy
rezerwacie przyrody Cisy Staropolskie im. Leona Wyczółkowskiego w Wierzchlesie”.
Wieniec
W Wieńcu realizowany jest jeden projekt mający na celu rozwój funkcji uzdrowiskowych
miejscowości: „Budowa rehabilitacyjnego basenu uzdrowiskowego”.
Projekty realizowane w okolicach miejscowości Wieniec – Kłóbka/ Kowal/ Fabianki/ Choceń/
Boniewo/ Dobrzyń nad Wisłą/ Lipno
„Budowa „Zagrody Garncarza” składającej się z domu garncarza (Chałupy) i budynku gospodarczego
(Obory) w Kujawsko-dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłóbce”, „Urządzenie parku im. Kazimierza
Wielkiego w Kowalu”, „Budowa plaży wraz z infrastrukturą techniczną w Chełmicy-Cukrowni” w
gminie Fabianki, „Przebudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej nad jeziorem Borzymowskim”
w gminie Choceń”, „Budowa szlaku turystycznego Lubomin Rządowy – Grójec o długości 2672,36m”
w gminie Boniewo, „Dobrzyńskie Centrum Sportu i Turystyki – Hala Sportowa” w Dobrzyniu nad
Wisłą” , „Rewitalizacja klasycystycznego budynku ratusza miejskiego” w Lipnie oraz „Przywrócenie
historycznego znaczenia Placu Dekerta z jednoczesną modernizacją sieci wodociągowej,
kanalizacyjnej i energetycznej”.
Projekty realizowane we Włocławku:
„Turystyczne zagospodarowanie Zalewu Włocławskiego”; Projekty z zakresu rewitalizacji: „Lokalny
Program Rewitalizacji Włocławka – Zagospodarowanie Włocławskich Bulwarów”, „Lokalny Program
Rewitalizacji Włocławka – Rewitalizacja Zielonego Rynku”, „Rewitalizacja Starego Miasta we
Włocławku /Ku Wiśle/ - element I – Przebudowa Starego Rynku i element II”; projekty mające na
celu zwiększenie oferty kulturalnej: „Przebudowa budynku Stara Remiza przy ul. Żabiej 8 na potrzeby
kulturalno-społeczne”, „Centrum Kultury Browar B – adaptacja do nowych funkcji społecznogospodarczych obiektów poprzemysłowych we Włocławku ul. Bechiego-Łęgska”, „Rewitalizacja
obiektów Kultury Diecezji Włocławskiej we Włocławku. Rewaloryzacja i rozbudowa Muzeum
Diecezjalnego”
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II. Propozycja miejsc/obiektów do oferty turystycznej dla kuracjuszy uzdrowiska Ciechocinek,
Inowrocław, Wieniec na podstawie realizowanych projektów finansowanych ze środków UE
Dla kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach Ciechocinka warto zaproponować ofertę turystyczną
bazującą na obiektach dziedzictwa kulturowego - ruiny zamków krzyżackich w Raciążku i w Toruniu
oraz zamek krzyżacki w Chełmnie; - miast należących do Związku Miast Hanzeatyckich, tj. Torunia
oraz Chełmna.
Dla kuracjuszy przebywających w uzdrowiskach Inowrocławia warto zaproponować ofertę
turystyczną bazującą na miejscach związanych z kultem religijnym – zwiedzanie Kalwarii Pakoskiej w
Pakości oraz Góry św. Wojciecha w Barcinie oraz ofertę bazującą na nowopowstałych atrakcjach
turystycznych Bydgoszczy tj. Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik oraz Ścieżki Edukacji
ekologicznej na bazie zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień.
Dla kuracjuszy przebywających w uzdrowisku Wieniec warto zaproponować ofertę turystyczną
bazującą na nowych inwestycjach realizowanych we Włocławku tj. Zalew Włocławski, Włocławskie
Bulwary.
Warto wzbogacić oferty o zupełnie nowe atrakcje powstałe w wyniku realizacji projektów tj. muzeum
przy ul. Franciszkańskiej 9 oraz Centrum Nowoczesności w Toruniu, Kujawskie Centrum Kultury oraz
Centrum Sztuki w Inowrocławiu, Centrum Kultury Browar B we Włocławku.
Warto też w ofertach uwzględnić rezultaty realizowanych przez samorząd województwa projektów tj.
„Ochrona i Zachowanie Materialnego Dziedzictwa Regionu Kujawsko-Pomorskiego” oraz „Ochrona
Dziedzictwa Kulturowego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”, w ramach których odnowiono 173
obiekty zabytkowe na terenie całego województwa.
8. Podsumowanie
Na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego realizowanych jest prawie 200 projektów w
sektorze turystyki na łączną kwotę przekraczającą 832 mln zł. W ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego łączny koszt całkowity realizacji projektów to ponad 807 mln zł, z czego ponad 428 mln
zł pochodzi ze środków programu. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączny koszt
całkowity realizacji projektów wynosi ponad 5 mln zł i prawie cała ta kwota pochodzi za środków
programu. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich łączny koszt całkowity realizacji
projektów wynosi prawie 20 mln zł, z czego ponad 10 mln zł pochodzi ze środków programu.
Realizowane projekty dotyczą zarówno rewitalizacji, jak i budowy nowych obiektów zwiększających
atrakcyjność turystyczną regionu, budowy/przebudowy bazy noclegowej oraz gastronomicznej, a
także zagospodarowania atrakcyjnych obszarów naturalnych dla celów turystycznych. Zdecydowana
większość inwestycji jest realizowana na obszarach atrakcyjnych turystycznie („Kierunki rozwoju w
sferze turystyki i ich wpływ na gospodarkę województwa kujawsko-pomorskiego”). Golub-Dobrzyń
oraz Brodnica to miejsca atrakcyjnie turystycznie, w których ilość oraz koszt inwestycji z
wykorzystaniem funduszy unijnych jest najniższa. Włocławek i Grudziądz to miasta najmniej
atrakcyjne turystycznie, gdzie ilość oraz koszt inwestycji z wykorzystaniem funduszy unijnych jest
najwyższa.
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Wyniki badania ruchu turystycznego w województwie nie pokrywają się z intensywnością rozwoju
destynacji turystycznych z wykorzystaniem środków unijnych, dlatego warto ten aspekt uwzględnić w
kolejnych badaniach i monitorować wpływ dofinansowanych inwestycji na strukturę ruchu
turystycznego.
Według danych statystycznych z 2010 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znajduje
się 350 obiektów indywidualnego i zbiorowego zakwaterowania i tyleż samo przedsiębiorstw
prowadzących obiekty. Zastanawia zatem niewielka ilość projektów (4) zrealizowanych w ramach osi
5 RPO „Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw”. Warto zatem rozważyć możliwość
przeprowadzenia konkursu skierowanego bezpośrednio do mikroprzedsiębiorców sektora turystyki w
ramach tej osi (poddziałanie 5.2.1 – Wsparcie inwestycji mikroprzedsiębiorstw), ponieważ
mikroprzedsiębiorstwa usługowe obsługujące turystów powinny rozwijać się proporcjonalnie do
rozwoju i inwestycji w miejsca atrakcji turystycznych regionu.
Powołując się na badanie ewaluacyjne wykonane dla województwa kujawsko-pomorskiego pn
„Ewaluacja wpływu realizowanych projektów w ramach wybranych programów z perspektywy 20072013 na przekształcenia obszarów wiejskich w województwie kujawsko-pomorskim” warto zwrócić
uwagę na wskazanie, że jednym z głównych przyczyn słabego rozwoju obszarów wiejskich jest
niedostateczne wykorzystanie zasobów i walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego dla
rozwoju turystyki, co spowodowane jest brakiem odpowiednio przygotowanej oferty turystycznej,
zbyt jednorodną i mało urozmaiconą ofertą usług hotelarskich, niszczeniem obiektów kulturowych/
brakiem dostępności oraz brakiem usług skierowanych do wszystkich rodzajów turystów.
Badacze wskazują też na niewystarczające zaangażowanie środków unijnych w sektor turystyki na
obszarach wiejskich. Wykaz projektów zawartych w opracowaniu potwierdza dysproporcje pomiędzy
wykorzystaniem alokacji środków z RPO w miastach – 335 mln zł, a wykorzystaniem alokacji środków
z RPO na obszarach wiejskich – 94 mln zł. Jedynie 25 z 95 projektów realizowanych jest na obszarach
wiejskich.
Realizowane projekty mają wielokrotnie znaczący wpływ na zmianę promowanego dotychczas
wizerunku miejsca, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na uwzględnienie tych zmian na
poziomie formowania poszczególnych ofert tak, aby zupełnie nowe atrakcje były spójne z całym
obszarem, a nie stanowiły jedynie protezy, np. Bydgoszcz i dwie nowe atrakcje turystyczne tj.
Muzeum Zakładów Zbrojeniowych DAG Fabrik oraz Ścieżka edukacji ekologicznej na bazie
zabytkowych obiektów Hali Pomp i Wieży Ciśnień. Pomocnym działaniem w aktualizacji ofert może
być organizacja konkursów na najciekawsze kompleksowe oferty turystyczne w regionie tworzone dla
konkretnych grup odbiorców.
Podejmując działania w celu budowy uzdrowiskowej marki regionu, warto rozważyć udział
województwa w programie „Region Morza Bałtyckiego”, który służy do realizacji celów przyjętej
przez
Radę
Europy
strategii
dla
regionu
Morza
Bałtyckiego
(http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/baltic/index_en.cfm). Jednym z piętnastu celów
strategii jest zachowanie i wzmocnienie atrakcyjności regionu Morza Bałtyckiego w szczególności
poprzez działania w obszarze edukacji, turystyki, kultury i zdrowia. Rolę koordynatora obszaru
turystyki pełni Region Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Niemczech (http://www.baltic-seastrategy-tourism.eu/cms2/BSST_prod/BSST/en/start/index.jsp). Koordynator obszaru turystyki jest

65

Sektor turystyki w województwie kujawsko – pomorskim – realizacja projektów z wykorzystaniem funduszy europejskich
w okresie programowania 2007 – 2013 – stan na 31 grudnia 2011 roku

m.in. organizatorem corocznego forum wymiany informacji Baltic Sea Tourism Forum
(http://bst.tmv.de/).
Projekt mógłby dotyczyć budowy uzdrowiskowej marki regionu w szerszym kontekście, kontekście
całego regionu Morza Bałtyckiego w partnerstwie z przedstawicielami krajów – beneficjentów
programu.
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