
Lp Nazwa Wnioskodawcy Tytuł projektu Siedziba

1. Gmina Kęsowo
"Doposażenie punktów przedszkolnych na terenie Gminy Kęsowo"/ "Uczę się i 

poznaję świat od przedszkola"
89-506 Kęsowo

2. Gmina Pakość

"Nie garb się-nie wystarczy. Kształtowanie prawidłowej postawy ciała dzieci w 

wieku przedszkolnym z terenu gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć 

rekreacyjno-ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej"/ "Tworzenie 

nowych miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola miejskiego w 

Pakości"

88-170 Pakość

3. Gmina Dobre

"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Publicznym 

Przedszkolu w Dobrem w oddziałach zamiejscowych w Dobrem i w 

Krzywosądzy"

88-210 Dobre

4. Gmina Świedziebnia
"Przebudowa i rozbudowa Szkoły Podstawowej w Świedziebni" / "Równy dostęp 

do edukacji przedszkolnej"
87-335 Świedziebnia

Lista wniosków preselekcyjnych złożonych w odpowiedzi na konkurs 

nr RPKP.06.03.01-IZ.00-04-031/16 i nr RPKP.10.02.01-IZ.00-04-032/16



5. 1. Gmina Wąbrzeźno,  2. Stowarzyszenie "Nasza Gmina" "Budowa przedszkola w Ryńsku" /"Prowadzenie zajęć przedszkolnych w Ryńsku"
1. 87-200 Wąbrzeźno, 

2. 87-200 Wąbrzeźno

6. Gmina Topólka

"Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Topólce - zapewnienie 

równego dostępu do wczesnej edukacji elementarnej"/"Organizacja zajęć 

dodatkowych w oddziałach przedszkolnych w Gminie Topólka"

87-875 Topólka

7.
Przedszkole Niepubliczne "Lwiątko" s.c. Joanna Falkiewicz, Joanna 

Szamocka

"Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w powiecie świeckim poprzez 

przystosowanie obiektu do pobytu w nim dzieci o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i zwiększenie miejsc przedszkolnych w Przedszkolu Niepublicznym 

"Lwiątko"

86-100 Świecie

8. Gmina Inowrocław

"Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz rozszerzenie oferty 

ośrodków wychowania przedszkolnego poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej 

w m. Góra o budynek przedszkola"

88-100 Inowrocław

9. Gmina Lniano

"Wsparcie rozbudowanego przedszkola w Lnianie na potrzeby funkcjonowania 

oddziałów przedszkolnych"/"Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w 

Lnianie"

86-141 Lniano

10. Gmina Rogowo

"Przebudowa, nadbudowa, rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

istniejącego budynku mieszkalnego na budynek Przedszkola Gminnego w 

Rogowie"/"Zwiekszenie dostępu do wysokiej jakości usług świadczonych w 

Ośrodku Wychowania Przedszkolnego Gminy Rogowo"

87-515 Rogowo

11. Gmina Śliwice

"Tworzenie nowych miejsc dla dzieci oraz rozszerzenie świadczenia usług 

edukacji przedszkolnej w przedszkolu Borowiaczek poprzez adaptację, 

rozbudowę, nadbudowę istniejącego przedszkola"

89-530 Śliwice

12. Przedszkole Niepubliczne "Tęczowa Kraina" Marta Grobelniak "Przedszkole Integracyjne Tęczowa Kraina" 87-800 Włocławek

13. Gmina Tuchola "Zintegrowany projekt rozwoju Przedszkola nr 1 w Tucholi" 89-500 Tuchola



14. Gmina Lipno

"Utworzenie przedszkola samorządowego w miejscowości 

Karnkowo"/"Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno o dodatkową 

placówkę wychowania przedszkolnego w miejscowości Karnkowo"

87-600 Lipno

15. Nika Medica Weronika Grzegorczyk "Mali Giganci" - innowacyjne przedszkole" 88-100 Inowrocław

16. Gmina Nowe "Budowa przedszkola samorządowego w Nowem wraz z wyposażeniem" 86-170 Nowe

17.
Stowarzyszenie Miłośników Sportu i Rekreacji Ziemi Kujawsko-

Pomorskiej "FORMA"
"Pomagamy dzieciom rozwinąć skrzydła" 87-816 Wieniec Zdrój

18. Gmina Dąbrowa Biskupia _
88-133 Dąbrowa 

Biskupia

19. Gmina Lubiewo

"Rozbudowa i przebudowa budynku Zespołu Szkół im. Wojska Polskiego w 

Lubiewie na potrzeby wygenerowania dodatkowych miejsc 

przedszkolnych"/"Aktywny przedszkolak- zdolny uczeń"

89-526 Lubiewo

20. Gmina Świekatowo
"Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych poprzez budowę przedszkola przy 

szkole podstawowej w Świekatowie"/ "Razem możemy więcej i lepiej"
86-182 Świekatowo

21. Gmina Warlubie
"Równanie szans - rozbudowa budynku o oddział przedszkolny w Wielkim 

Komorsku"
86-160 Warlubie

22. Gmina Lubanie

"Poprawa dostępności edukacji przedszkolnej poprzez budowę przedszkola 

samorządowego na terenie gminy Lubanie"/"Zwiększenie liczby miejsc wraz z 

poprawą jakości usług edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie 

gminy Lubanie"

87-732 Lubanie



23. Gmina Bobrowo

"Stworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego poprzez przebudowę i 

remont części budynku Gimnazjum w Bobrowie wraz z budową placu 

zabaw."/"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie 

Bobrowo"

87-327 Bobrowo

24. Gmina Brodnica

"Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Brodnica"/"Zwiększenie 

liczby miejsc w przedszkolach poprzez rozbudowę oraz adaptację istniejących 

pomieszczeń wraz z budową placów zabaw"

87-300 Brodnica

25. Gmina Dragacz "Edukacja w Grupie przedszkolnej"/"Budowa jednego przedszkola w Grupie" 86-134 Dragacz

26. Gmina Bytoń _ 88-231 Bytoń

27. Gmina Miasto Lipno

"Rozbudowa budynku przedszkola publicznego nr 4 o nowe miejsca 

przedszkolne oraz sale dydaktyczne na potrzeby edukacji 

ekologicznej"/"Ekologiczne przedszkolaki-zwiększenie szans edukacyjnych dzieci 

w wieku przedszkolnym"

87-600 Lipno

28. Gmina Ciechocin

"Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby 

funkcjonowania oddziałów przedszkolnych"/ "Wsparcie rozbudowanej Szkoły 

Podstawowej w Ciechocinie na potrzeby funkcjonowania oddziałów 

przedszkolnych"

87-408 Ciechocin

29. Gmina Dąbrowa "Budowa przedszkola w Dąbrowiu"/ "Zwiększenie szans edukacyjnych…" 88-306 Dąbrowa

30. Antonina Głowacka Przedszkole Niepubliczne Jaś i Małgosia
"Wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Ciechocinku i 

Aleksandrowie Kujawskim"

87-700 Aleksandrów 

Kujawski



31. Gmina Gąsawa "Upowszechnienie wychowania przedszkolnego na terenie gminy Gąsawa" 88-410 Gąsawa

32. Gmina Kikół
"Zajęcia logopedyczne-szansą dla dzieci i nauczycieli"/ "Rozbudowa wraz z 

adaptacją części budynku Szkoły Podstawowej w Kikole na oddział przedszkolny"
87-620 Kikół

33. Miasto i Gmina Skępe
"Modernizacja budynku przedszkola w Wiosce wraz z adaptacją kolejnych 

pomieszczeń na cele edukacyjne" / "Wszystkie maluchy są uzdolnione"
87-630 Skępe

34. Gmina Lubień Kujawski

"Rozszerzenie oferty i zwiększenie liczby miejsc ośrodka wychowania 

przedszkolnego oraz przebudowa edukacyjnego placu zabaw przy ZPO w 

Lubieniu Kujawskim na potrzeby świadczenia usług edukacyjnych"

87-840 Lubień 

Kujawski

35. Gmina Miasto Rypin "Przedszkole Jutra" 87-500 Rypin

36. Gmina Książki
"Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu w Książkach oraz wsparcie ich 

funkcjonowania"
87-222 Książki

37. Fundacja Pozytywne Inicjatywy "Pozytywne przedszkole w gminie Grudziądz" 84-100 Puck

38.
Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego Prowincja 

Poznańska

"Zwiekszenie upowszechnienia wychowania przedszkolnego dzieci w wieku 

przedszkolnym i podniesienie jakości świadczonych usług przedszkolnych w 

powiecie grudziądzkim poprzez rozbudowę istniejacego Przedszkola 

Niepublicznego Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. 

"Dzieciątka Jezus" oraz przystosowanie placówki do pobytu w nim dzieci o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych"

60-206 Poznań



39. Gmina Rojewo
"Rozwój przedszkola samorządowego szansą na dobry start małego dziecka"/ 

"Przedszkole samorządowe szansą na dobry start małego dziecka"
88-111 Rojewo

40. "PROGRES" Aleksandra Rycicka

"Domek Małego Misia w gminie Fabianki - Przedszkole Marzeń - nowoczesne, 

przyjazne, bezpieczne. Program inwestycyjny"/ "Domek Małego Misia w gminie 

Fabianki - Przedszkole Marzeń - nowoczesne, przyjazne, bezpieczne. Utrzymanie 

miejsc przedszkolnych"

87-811 Szpetal Górny

41. Gmina Płużnica
"Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica" / "Zwiększenie liczby miejsc 

przedszkolnych oraz wsparcie ich funkcjonowania"
87-214 Płużnica

42. P.W. E-MIR "PAROWOZIK - Systemowe Uniwersalne Przedszkole Edukacyjno-Rozwojowe" 88-100 Gniewkowo

43. Gmina Stolno "Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego w Gminie Stolno" 86-212 Stolno

44. Gmina Mrocza "Budowa Przedszkola Miejskiego w Mroczy" 89-115 Mrocza

45. Gmina Cekcyn
"Dobry start"- poprawa jakości wychowania przedszkolnego w Gminie Cekcyn" / 

"Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w Cekcynie"
89-511 Cekcyn

46. Gmina Choceń "Poprawa jakości usług edukacyjnych w przedszkolach na terenie gminy Choceń" 87-850 Choceń


