Załącznik 5 Wykaz projektów zidentyfikowanych1 przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego2 wraz z informacją
o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą

8

9

10

11

8.1

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Toruniu

Powiatowe
samorządowe
jednostki
organizacyjne/
20
powiatowych
urzędów pracy
województwa
kujawskopomorskiego

58 175 910
(wartość
maksymalna
projektu 8 578 960;
wartość
minimalna
projektu 1 113 970)

58 175 910
(wartość
maksymalna
projektu 8 578 960;
wartość
minimalna
projektu 1 113 970)

Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie (CO16) - 4,83%
[wskaźnik produktu].

ND

49 449 523,50

1.

Wsparcie
aktywności
zawodowej
osób
bezrobotnych
przez
powiatowe
urzędy pracy

19.03.2015

Liczba osób bezrobotnych
(łącznie z długotrwale
bezrobotnymi) objętych
wsparciem w programie
(COO1)
[ wskaźnik produktu].

Liczba osób w wieku 50 lat i
więcej objętych wsparciem w
programie - 24,7%
[wskaźnik produktu].
Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie
(CO02) - 25%
[wskaźnik produktu].
Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie –
69% [wskaźnik produktu].

12

13

14

30.06.2016 r.

Szacowany13wkład UE (PLN)

7

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

6

01.01.2015 r.

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

4

II kwartał 2015 r.

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

2

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

1

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

l.p.

Numer działania
lub poddziałania

Załącznik będzie systematycznie uzupełniany w wyniku identyfikacji projektów pozakonkursowych

O: 5 818
K: 3 433 (59%)
M: 2 385 (41%).

O: 281
K: 163 (58%)
M: 118 (42%)

O: 1 437
K: 704 (49%)
M: 733 (51%)

O: 1 455
K: 946 (65%)
M: 509 (35%)

O: 4 014
K: 2 248 (56%)
M: 1766 (44%)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie –
7% [wskaźnik produktu].

Liczba osób pracujących po
opuszczeniu programu
(łącznie z pracującymi na
własny rachunek) (CR04) –
43% [wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) – 15%
[wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

O: 407
K: 167 (41%)
M: 240 (59%)

Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
2 502
osoby
długotrwale
bezrobotne:
876 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
751 (30%)
Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
873
osoby
długotrwale
bezrobotne:
262 (30%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
262 (30%).

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

n/d

n/d

n/d

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

n/d

n/d

14

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

13

IV 2018

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

O: 428

12

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

11

IV 2015

Roczny Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
12.1 wdrażanie RPO
WK-P 20142020 na 2015
rok (pomoc
techniczna)
Roczny Plan
Działań –
Informacja i
promocja RPO
12.2
WK-P 20142020 na 2015
rok (pomoc
techniczna)

10
Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej [wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

n/d

Szacowany13wkład UE (PLN)

9

n/d

Duży projekt (T/I/ND)7

8

IV 2015

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

7

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

6

Wartość
docelowa14

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

5

Wskaźnik10

Data identyfikacji5

4

7 105 809,12

Podmiot zgłaszający4

3

815 575,00

Tytuł lub zakres projektu3

2

28.10.2015

3.

1

28.10.2015

2.

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

9.4.
2

Województwo
KujawskoPomorskie,
Regionalne
Centrum
Rozwoju
Społecznego

Województwo
KujawskoPomorskie/
Regionalny
Ośrodek
Polityki
Społecznej

2 880 000

2 880 000

n/d

2 448 000

4.

Koordynacja
rozwoju
ekonomii
społecznej w
województwie
kujawskopomorskim

21.10.2015

O: 35
1. Liczba gmin, które
uwzględniły w dokumentach
strategicznych ekonomię
społeczną [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego]

2. Liczba porozumień
zawartych w ramach
sieciowania [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego]

O: 6

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

9

10
3. Liczba podmiotów
ekonomii społecznej
objętych wsparciem w
ramach sieciowania
[wskaźnik produktu]

8.1

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Toruniu

Powiatowe
samorządowe
jednostki
organizacyjne/
20
powiatowych
urzędów pracy
województwa
kujawskopomorskiego

37 264 860
(wartość
maksymalna
projektu 6 857 819 ;
wartość
minimalna
projektu –
844 682)

37 264 860
(wartość
maksymalna
projektu 6 857 819 ;
wartość
minimalna
projektu –
844 682)

Liczba osób bezrobotnych,
w tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie
(COO1)
[ wskaźnik produktu].

n/d

31 675 131

5.

Wsparcie
aktywności
zawodowej
osób
bezrobotnych
przez
powiatowe
urzędy pracy

11.12.2015

4. Liczba gmin objętych
działaniami
upowszechniającymi
współpracę z podmiotami
ekonomii społecznej
[wskaźnik produktu]

Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie (CO16) [wskaźnik produktu].

11

12

13

14

30.06.2017 r.

Duży projekt (T/I/ND)7

7

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

01.01.2016 r.

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

I kwartał 2016 r.

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

O: 308

O: 58

O: 3 388
K: 1 999 (59%)
M: 1 389 (41%).

O:163
K: 95 (58%)
M: 68 (42%)

Liczba osób w wieku 50 lat i
O: 864
więcej objętych wsparciem w K: 423 (49%)
programie M: 441 (51%)
[wskaźnik produktu].
Liczba osób długotrwale
O: 847
bezrobotnych objętych
K: 551 (65%)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

wsparciem w programie
(CO02) - 25%
[wskaźnik produktu].

M: 296 (35%)

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie –
69% [wskaźnik produktu].

O: 2 338
K: 1 309 (56%)
M: 1 029 (44%)

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie –
7% [wskaźnik produktu].

O: 237
K: 97 (41%)
M: 140 (59%)

Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
programu
(CR04) – 43% [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego].

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03) – 30%
[wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

Liczba osób
bezrobotnych,
w tym
długotrwale
bezrobotnych:
1 457
osoby
długotrwale
bezrobotne:
296 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
49(30%)
Liczba osób
bezrobotnych,
w tym
długotrwale
bezrobotnych):
1 016
osoby
długotrwale

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

bezrobotne:
254 (30%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
49 (30%).

n/d

n/d

n/d

n/d

66 415 461,03

66 415 461,03

n/d

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

09.2018

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

01.2016

n/d

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

n/d

n/d

09.2016

n/d

28 224 500,75

n/d

1 878 500,00

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

O: 249

56 453 14
1,87

5.1

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

16.12.2015 r.

8.

Przebudowa i
rozbudowa
drogi
wojewódzkiej

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

16.12.2015 r.

Roczny Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
6. 12.1 wdrażanie RPO
WK-P 20142020 na 2016
rok (pomoc
techniczna)
Roczny Plan
Działań –
Informacja i
promocja RPO
7. 12.2
WK-P 20142020 na 2016
rok (pomoc
techniczna)

30.06.201
6 r.

Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego].

n/d

14,79
(km)

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)
Liczba wybudowanych
obwodnic
(wskaźnik produktu)

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)
16,5
(km)
1
(szt.)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

06.2018

61 593 800,93

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

14

06.2018

n/d

22,09
(km)

13

01.2016

61 593 800,93

50 833 491,83

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

12

01.2016

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

50 833 491,83

11

43 208 468,05

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

10

09.2016

9

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

8

Wartość
docelowa14

Szacowany13wkład UE (PLN)

7

Wskaźnik10

Duży projekt (T/I/ND)7

6

01.2017

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

5
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

30.06.2016 r.

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

4

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Data identyfikacji5

3
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

Podmiot zgłaszający4

Tytuł lub zakres projektu3

2

Nr 559 na
odcinku LipnoKamień Kotowy
– granica
województwa
Rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
Nr 251 Kaliska
– Inowrocław
na odcinku od
km 19+649 (od
granicy
województwa
kujawsko5.1
pomorskiego)
do km 34+200
oraz od km
34+590,30 do
km 35+290
wraz z
przebudową
mostu na rz.
Gąsawka w m.
Żnin
Rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 240
Chojnice5.1
Świecie od km
23+190 do km
36+817 i od km
62+877 do km
65+718

52 354 730,79

10

1

30.06.2016 r.

9.

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

5.1

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich

62 794 744,01

93 531 514,26

62 794 744,01

93 531 514,26

n/d

n/d

19,69
(km)

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

19,11
(km)

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

12.2018

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

10.2020

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

06.2015

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

14

06.2018

13

Rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 548 StolnoWąbrzeźno od

30.06.2016 r.

12

Przebudowa
wraz z
rozbudową
Województwo
drogi
Kujawskowojewódzkiej
Pomorskie,
5.1
nr 265 Brześć
Zarząd Dróg
Kujawski –
Wojewódzkich
Gostynin od km w Bydgoszczy
0+003 do km
19+117

30.06.2016
r.

808,98

ETAP II:
25 480 808,98

2,215
(km)

13

06.2019

25 480

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

12

06.2015

ETAP II:

11
w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

01.2016

n/d

RAZEM 30 725 702,49

076,31

53 375 532,40

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

ETAP I:
10 667 076,31

79
501 787,11

5.1

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

RAZEM: 36 147 885,29

11

Przebudowa i
rozbudowa
drogi
wojewódzkiej
Nr 255 Pakość
– Strzelno od
km 0+005 do
km 21+910

30.06.2016 r.

10 667

ETAP II: 21 658 687,63

ETAP I:

10
Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

01.2016

9

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

12.2017

Duży projekt (T/I/ND)7

7

04.2018

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

09.2016

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

01.2017

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

3

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

2

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

1

ETAP I : 9 067 014,86

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

28,61
(km)

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

11

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

10

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

9

Wartość
docelowa14

8

Wskaźnik10

Szacowany13wkład UE (PLN)

7

14

03.2018
09.2023

n/d

1
(szt.)

09.2016

20 000 000

n/d

09.2016

20 000 000

18 136 855

4000
(osoby)

08.2016

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Edukacji

18 136 855

15 416 326,75

5.07.2016 r.

Województwo
KujawskoPomorskie,
KujawskoPomorski
Zarząd
Melioracji
i Urządzeń
Wodnych we
Włocławku

Liczba ludności
zabezpieczonej przed
powodzią
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Liczba przebudowanych
urządzeń dla celów ochrony
przeciwpowodziowej
(wskaźnik produktu)
Liczba ludności odnoszącej
korzyści ze środków ochrony
przeciwpowodziowej
(wskaźnik produktu)
Liczba uczniów szkół i
placówek objętych
programem stypendialnym,
którzy zrealizowali
indywidualny plan rozwoju
edukacyjnego
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Liczba uczniów szkół i
placówek systemu oświaty,
którzy otrzymali stypendium
(wskaźnik produktu)

07.2016

10.3
.1

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Edukacji

6

17 000 000,00

15

Prymus
Pomorza i
Kujaw

5
w Bydgoszczy

5.07.2016 r.

Przebudowa
Województwo
wału
Kujawskoprzeciwpowodz
Pomorskie,
iowego
KujawskoSartowice4.1.
Pomorski
14
Nowe, odcinek
1
Zarząd
od km 0+000
Melioracji
do km 10+600.
i Urządzeń
Realizacja od
Wodnych we
km 7+075 do
Włocławku
km 10+600

Duży projekt (T/I/ND)7

4

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

3
w Bydgoszczy

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Data identyfikacji5

2
km 0+005 do
km 29+619 z
wyłączeniem
węzła
autostradoweg
o w m. Lisewo
od km 14+144
do km 15+146

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

Podmiot zgłaszający4

1

Tytuł lub zakres projektu3

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

4000
(osoby)

3821

3821

n/d

n/d

w.bazowa –
155 571
w.docelowa –
158 657
(szt./rok)

III 2018

n/d

n/d

n/d

n/d

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w

Liczba przewozów
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych
liniach komunikacji miejskiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

n/d

10.2020

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

14

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

n/d

46 341 463,44

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

n/d

n/d

10.2017

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

55 022 755,66

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

26,355
(km)

04.2018

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

I 2018

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w

w.bazowa – 80
w.docelowa –
100
(kN/oś)

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

07.2017

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

13

11

41 548 000

41 548 000

12

10

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

35 315 800

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Szacowany13wkład UE (PLN)

9

Wartość
docelowa14

Duży projekt (T/I/ND)7

8

Wskaźnik10

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

7

30 529 999,10

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

6

1 819 000,00

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

5

39 390 243,91

Data identyfikacji5

4

8.07.2016 r.

3

18.01.2017 r.

Podmiot zgłaszający4

2

Przebudowa
wraz z
rozbudową
drogi
wojewódzkiej
nr 241 Tuchola
16 5.1
– Rogoźno od
km 0+005 do
km 26+360 na
odc. Tuchola –
Sępólno
Krajeńskie
Roczny Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
17 12.1 wdrażanie RPO
WK-P 20142020 na 2017
rok (pomoc
techniczna)
Roczny Plan
Działań –
Informacja i
promocja RPO
18 12.2
WK-P 20142020 na 2017
rok (pomoc
techniczna)
Przebudowa
torowiska
3.5. tramwajowego
19
2
w ulicy Wojska
Polskiego na
odcinku od ul.

18;01.2017 r.

Tytuł lub zakres projektu3

1

26.01.2017 r.

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

n/d

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

13

14

IV 2020

9 756 097,60

12

III 2017

12 000 000,01

11

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w

10

Szacowany roczny spadek
3,57
emisji gazów cieplarnianych
(tony
(wskaźnik rezultatu
równoważnika
bezpośredniego)
CO2/rok)
Całkowita długość nowych
lub zmodernizowanych linii
1,7
tramwajowych i linii metra
(km)
(wskaźnik produktu)
Liczba zakupionych
jednostek taboru
pasażerskiego w publicznym
6
transporcie zbiorowym
(szt.)
komunikacji miejskiej
(wskaźnik produktu)
Liczba rozbudowanych
inteligentnych systemów
1
transportowych
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Pojemność zakupionego
taboru pasażerskiego w
publicznym transporcie
720
zbiorowym komunikacji
(osoby)
miejskiej
(wskaźnik produktu)
Długość wybudowanych dróg
0,76
dla rowerów
(km)
(wskaźnik produktu)
Liczba przewozów
w.bazowa –
komunikacją miejską na
288 257
przebudowanych i nowych
w.docelowa –
liniach komunikacji miejskiej
294 043
(wskaźnik rezultatu
(szt./rok)
bezpośredniego)

07.2017

Szacowany13wkład UE (PLN)

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w

Budowa bus
pasa w ul.
3.5.
Kolbego na
20
2
odcinku od
ul. Grunwaldzki
ej do ul.

26.01.2017 r.

Bydgoszczy

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Duży projekt (T/I/ND)7

9

4

Wartość
docelowa14

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

8

3
Bydgoszczy

Wskaźnik10

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

2
Krzysztofa
Kamila
Baczyńskiego
do ul.
Chemicznej
wraz z
zakupem
taboru

8 292 682,94

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Data identyfikacji5

5

Podmiot zgłaszający4

1

Tytuł lub zakres projektu3

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

n/d

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

13

14

IV 2020

2 439 024,43

12

III 2017

2 999 999,98

11

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w
Bydgoszczy

10

Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowa
10 000
nych dróg dla rowerów
(osoby)
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
2,63
emisji gazów cieplarnianych
(tony
(wskaźnik rezultatu
równoważnika
bezpośredniego)
CO2/rok)
Długość wyznaczonych bus
0,65
pasów
(km)
(wskaźnik produktu)
Długość wybudowanych dróg
0,8
dla rowerów
(km)
(wskaźnik produktu)
Liczba rozbudowanych
inteligentnych systemów
1
transportowych
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Liczba przewozów
w.bazowa –
komunikacją miejską na
488 314
przebudowanych i nowych
w.docelowa –
liniach komunikacji miejskiej
500 529
(wskaźnik rezultatu
(szt./rok)
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
2,56
emisji gazów cieplarnianych
(tony
(wskaźnik rezultatu
równoważnika
bezpośredniego)
CO2/rok)
Długość wyznaczonych bus
0,3
pasów
(km)
(wskaźnik produktu)

07.2017

Szacowany13wkład UE (PLN)

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w
Bydgoszczy

Budowa bus
pasa w ul. Wały
Jagiellońskie na
3.5.
21
odcinku od
2
ul. Nowy Rynek
do ul. Zbożowy
Rynek

26.01.2017 r.

Bydgoszczy

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Duży projekt (T/I/ND)7

9

4

Wartość
docelowa14

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

8

3
Bydgoszczy

Wskaźnik10

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

2
Kormoranów
wraz z
infrastrukturą
towarzyszącą

2 073 170,74

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Data identyfikacji5

5

Podmiot zgłaszający4

1

Tytuł lub zakres projektu3

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

53 903 963,82

7 723 577,24

43 824 362,55

n/d

n/d

w.bazowa –
32 014
w.docelowa –
32 657
(szt./rok)
1,05
(tony
równoważnika
CO2/rok)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

12

13

14

IV 2020

Gmina Miasta
Toruń, Miejski
Zakład
Komunikacji w
Toruniu
Sp. z o.o.

9 499 999,99

11

02.2022

Miasto
Bydgoszcz,
Gmina Miasta
Toruń

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w
Bydgoszczy

36 812 273,37

Przebudowa
układu torowodrogowego w
ul. Wały gen.
Sikorskiego i al.
3.5. Jana Pawła II
23
2
wraz z budową
pasa
tramwajowo –
autobusowego
w Toruniu –
BiT-City II

Miasto
Bydgoszcz,
Zarząd Dróg
Miejskich i
Komunikacji
Publicznej w
Bydgoszczy

26.01.2017 r.

Budowa bus
pasa w ul.
Gdańskiej na
3.5.
odcinku od
22
2 ul. Rekreacyjnej
do pętli
autobusowej
„Myślęcinek”

10
Liczba przewozów
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych
liniach komunikacji miejskiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Długość wyznaczonych bus
pasów
(wskaźnik produktu)
Liczba przewozów
komunikacją miejską na
przebudowanych i nowych
liniach komunikacji miejskiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Długość przebudowanych
dróg dla rowerów
(wskaźnik produktu)
Całkowita długość nowych
lub zmodernizowanych linii
tramwajowych i linii metra
(wskaźnik produktu)
Liczba wybudowanych
zintegrowanych węzłów
przesiadkowych
(wskaźnik produktu)

III 2017

9

06.2015

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

7

07.2017

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

03.2017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

3

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

2

6 565 040,63

Tytuł lub zakres projektu3

1

26.01.2017 r.

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

2,7
(km)
w.bazowa –
0
w.docelowa –
8 500
(szt./rok)
1,06
(tony
równoważnika
CO2/rok)
1
(km)
1,25
(km)

1
(szt.)

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

9

10

11

8.1

Wojewódzki
Urząd Pracy w
Toruniu

Powiatowe
samorządowe
jednostki
organizacyjne/
20
powiatowych
urzędów pracy
województwa
kujawskopomorskiego

99 235 276
(wartość
maksymalna
projektu 14 971 973;
wartość
minimalna
projektu –
2 435 962)

99 235 276
(wartość
maksymalna
projektu 14 971 973;
wartość
minimalna
projektu –
2 435 962)

ND

84 349 984,6

24

Wsparcie
aktywności
zawodowej
osób
bezrobotnych
przez
powiatowe
urzędy pracy.

14.12.2016

Długość wyznaczonych bus
pasów
(wskaźnik produktu)
Całkowita długość nowych
lub przebudowanych linii
komunikacji miejskiej
(wskaźnik produktu)

12

13

14

31.07.2019 r.

Duży projekt (T/I/ND)7

7

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

01.01.2017 r.

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

I kwartał 2017 r.

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

0,55
(km)
1,25
(km)

Liczba osób bezrobotnych w
tym długotrwale
bezrobotnych, objętych
wsparciem w programie
(COO1)
[ wskaźnik produktu].

O: 9 021
K: 5 322 (59%)
M: 3 699 (41%)

Liczba osób z
niepełnosprawnościami
objętych wsparciem w
programie (CO16)
[wskaźnik produktu].

O:350
K: 203 (58%)
M: 147 (42%)

Liczba osób w wieku 50 lat i
więcej objętych wsparciem w
programie
[wskaźnik produktu].

O: 1 847
K: 905 (49%)
M: 942 (51%)

Liczba osób długotrwale
bezrobotnych objętych
wsparciem w programie
(CO02)
[wskaźnik produktu].

O: 2 453
K: 1 594 (65%)
M: 859 (35%)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

Liczba osób o niskich
kwalifikacjach objętych
wsparciem w programie
[wskaźnik produktu].

O: 6 261
K: 3 506 (56%)
M: 2 755 (44%)

Liczba osób, które otrzymały
bezzwrotne środki na
podjęcie działalności
gospodarczej w programie
[wskaźnik produktu].

O: 658
K: 270 (41%)
M: 388 (59%)

Liczba osób pracujących,
łącznie z prowadzącymi
działalność na własny
rachunek, po opuszczeniu
programu (CR04) [wskaźnik
rezultatu bezpośredniego].

Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
3 879
osoby
długotrwale
bezrobotne:
1 358 (35%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
1 164 (30%)

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

6

7

8

9

81 727 388,36

Liczba osób, które uzyskały
kwalifikacje po opuszczeniu
programu (CR03)
[wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

Liczba utworzonych miejsc
pracy w ramach udzielonych
z EFS środków na podjęcie
działalności gospodarczej [wskaźnik rezultatu
bezpośredniego].

O: 695

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
(wskaźnik produktu)

40 szt.

12

13

n/d

14

12.2023

03.2017

247 067 623,69
w tym:

Bank
Gospodarstwa
Krajowego
81 727 388,36

11
Osoby
bezrobotne
(łącznie z
długotrwale
bezrobotnymi):
1 353
osoby
długotrwale
bezrobotne:
406 (30%)
osoby z
niepełnosprawnościami:
406 (30%).

03.2017

21.03.2017

247 067 623,6
w tym:

69 468 280,00 zł

1.2.2

25

Wsparcie
innowacji i
przedsiębiorczo
Bank
ści poprzez
Gospodarstwa
instrumenty
Krajowego
finansowe RPO
WK-P 20142020

10

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

3

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

2

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

1

205 384 480
w tym:

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

9

50 762 353,02

83 757 882,33

50 762 353,02

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
(wskaźnik produktu)

13 szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
(wskaźnik produktu)

513 szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż dotacje
(wskaźnik produktu)

513 szt.

Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw inne niż
dotacje
(wskaźnik produktu)

360 056,00 EUR

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
(wskaźnik produktu)

49 szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujący wsparcie
finansowe inne niż dotacje
(wskaźnik produktu)

49 szt.

71 194 200,00 zł

83 757 882,33

30 819 999,99

11

43 148 000,00 zł

1.4.1

30 819 999,99

10

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

5

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

4

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

3

21 574 000,00 zł

Numer działania
lub poddziałania

2

1.3.2

1

1.5.1

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

2.1

Infostrada
Kujaw i
Pomorza 2.0

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Nadzoru
Właścicielskieg
o, Rozwoju
Gospodarczego
i Transportu

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Nadzoru
128 300 000,00 128 300 000,00
Właścicielskieg
o, Rozwoju
Gospodarczego
i Transportu

n/d

10

11

Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw inne niż
dotacje
(wskaźnik produktu)

1 984 648,00
EUR

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

1 000
(szt./rok)

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 –
dwustronna interakcja
(wskaźnik produktu)

235
(szt.)

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co
najmniej 4 – transakcja
(wskaźnik produktu)

5
(szt.)

Liczba uruchomionych
systemów
teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących
zadania publiczne
(wskaźnik produktu)

5
(szt.)

12

13

14

III kw. 2021

9

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

I kw. 2016

Duży projekt (T/I/ND)7

7

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

II kw. 2 017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

3

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

2

109 055 000,00

Tytuł lub zakres projektu3

1

24.03.2017

26

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

2.2

Kultura w
zasięgu 2.0

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Nadzoru
Właścicielskieg
o, Rozwoju

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Nadzoru
Właścicielskieg
o, Rozwoju

25 381 176,47

25 381 176,47

n/d

10

11

Liczba podmiotów
udostępniających usługi
wewnątrzadministracyjne
(A2A)
(wskaźnik produktu)

70
(szt.)

Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych
(A2A)
(wskaźnik produktu)

15
(szt.)

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik produktu)

105
(szt.)

Liczba urzędów, które
wdrożyły katalog
rekomendacji dotyczących
awansu cyfrowego
(wskaźnik produktu)

70
(szt.)

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API
(wskaźnik produktu)

70
(szt.)

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

10 000
(szt./rok)

12

13

14

I kw. 2020

9

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

I kw. 2016

Duży projekt (T/I/ND)7

7

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

II kw. 2017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

3

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

2

21 574 000,00

Tytuł lub zakres projektu3

1

24.03.2017

27

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

55
(szt.)

Liczba zdigitalizowanych
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik produktu)

100 000
(szt.)

Liczba udostępnionych online dokumentów
zawierających informacje
sektora publicznego
(wskaźnik produktu)

10 000
(szt.)

Liczba utworzonych API
(wskaźnik produktu)

3
(szt.)

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API
(wskaźnik produktu)

3
(szt.)

Liczba osób korzystających z
przebudowanych obiektów
ochrony zdrowia
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

14 000
(osoby)

12

13

14

II kw. 2019

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik produktu)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

11

III kw. 2016

I

172 500
000,00

Wojewódzki
Szpital
Zespolony im. 236 880 548,93 208 156 021,03
L. Rydygiera w
Toruniu

10

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

9

II kw. 2017

8

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

7

Wartość
docelowa14

Szacowany13wkład UE (PLN)

6

Wskaźnik10

Duży projekt (T/I/ND)7

5
Gospodarczego
i Transportu

13.04.2017

6.1.1

28

Przebudowa i
Wojewódzki
rozbudowa
Szpital
Wojewódzkieg
Zespolony im.
o Szpitala
L. Rydygiera w
Zespolonego
Toruniu
im. L. Rydygiera

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

4

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

3
Gospodarczego
i Transportu

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

2

Data identyfikacji5

Tytuł lub zakres projektu3

1

Podmiot zgłaszający4

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

6

7

8

9

10

11

Liczba osób korzystających z
zakupionej aparatury
medycznej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

25 000
(osoby)

Potencjalna liczba
specjalistycznych badań,
które zostaną wykonane
zakupioną aparaturą
medyczną
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

25 000
(szt.)

Ludność objęta ulepszonymi
usługami zdrowotnymi
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

14 000
(osoby)

Liczba przebudowanych
obiektów ochrony zdrowia
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba wspartych podmiotów
leczniczych
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba wyposażonych/
doposażonych obiektów
ochrony zdrowia
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

4

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

3

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

2
w Toruniu

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

1

Tytuł lub zakres projektu3

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

Szacowany13wkład UE (PLN)

8

9

10

11

Liczba zakupionej aparatury
medycznej
(wskaźnik produktu)

13
(szt.)

KujawskoPomorski
Fundusz
Rozwoju sp.
z o.o. w
Toruniu

KujawskoPomorski
Fundusz
Rozwoju sp.
z o.o. w
Toruniu

514 041 882,35 514 041 882,35 n/d

436 935 600

KujawskoPomorski
Fundusz
Rozwoju 2020

23.05.2017

29

1.6.1

Nakłady inwestycyjne na
zakup aparatury medycznej
(wskaźnik produktu)

13

14

94 107,96
(PLN)

Liczba ulepszonych usług
zdrowotnych w wyniku
realizacji projektu
(wskaźnik produktu)

11
(szt.)

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
(wskaźnik produktu)

437 szt.

Liczba przedsiębiorstw
otrzymujących wsparcie
finansowe inne niż dotacje
(wskaźnik produktu)

437 szt.

Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów
nowych na rynku
(wskaźnik produktu)
Liczba przedsiębiorstw
objętych wsparciem w celu
wprowadzenia produktów
nowych dla firmy
(wskaźnik produktu)

12

12.2023

Duży projekt (T/I/ND)7

7

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

6

06.2017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

5

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

06.2017

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

20 szt.

136 szt.

Województwo
KujawskoPomorskie,
Wydział
Cyfryzacji

Województwo
KujawskoPomorskie,
Wydział
Cyfryzacji

73 520 000,00

73 520 000,00

n/d

11

14 217 887 EUR

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

80
(szt./rok)

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 –
dwustronna interakcja
(wskaźnik produktu)

2
(szt.)

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co
najmniej 4 – transakcja
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba uruchomionych
systemów
teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących
zadania publiczne
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba podmiotów
udostępniających usługi
wewnątrzadministracyjne
(A2A)
(wskaźnik produktu)

15
(szt.)

12

13

14

12.2022

Szacowany13wkład UE (PLN)

Budowa
kujawskopomorskiego
systemu
udostępniania
elektronicznej
dokumentacji
medycznej – I
etap

10
Inwestycje prywatne
uzupełniające wsparcie
publiczne dla
przedsiębiorstw inne niż
dotacje
(wskaźnik produktu)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

9

01.2016

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

8

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

12.2017

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

5

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

4

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

3

62 492 000,00

Numer działania
lub poddziałania

2

20.11.2017

30

1

2.1

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Województwo
KujawskoPomorskie,
Wydział
Cyfryzacji

Województwo
KujawskoPomorskie,
Wydział
Cyfryzacji

25 289 994,02

25 289 994,02

n/d

11

Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych
(A2A)
(wskaźnik produktu)

2
(szt.)

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik produktu)

15
(szt.)

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API
(wskaźnik produktu)

15
(szt.)

Przestrzeń dyskowa
serwerowni
(wskaźnik produktu)

25
(TB)

Liczba pobrań/odtworzeń
dokumentów zawierających
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

20
(szt./rok)

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości 3 –
dwustronna interakcja
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

12

13

14

12.2022

Szacowany13wkład UE (PLN)

Budowa
kujawskopomorskiego
systemu
udostępniania
elektronicznej
dokumentacji
medycznej – II
etap

10

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

9

01.2016

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

8

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

03.2018

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

5

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

4

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

3

21 496 494,91

Numer działania
lub poddziałania

2

20.11.2017

31

1

2.1

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

Liczba usług publicznych
udostępnionych on-line o
stopniu dojrzałości co
najmniej 4 – transakcja
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba uruchomionych
systemów
teleinformatycznych w
podmiotach wykonujących
zadania publiczne
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba podmiotów
udostępniających usługi
wewnątrzadministracyjne
(A2A)
(wskaźnik produktu)

10
(szt.)

Liczba udostępnionych usług
wewnątrzadministracyjnych
(A2A)
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba podmiotów, które
udostępniły on-line
informacje sektora
publicznego
(wskaźnik produktu)

10
(szt.)

Liczba baz danych
udostępnionych on-line
poprzez API
(wskaźnik produktu)

10
(szt.)

12

13

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

14

Liczba wspartych obiektów
infrastruktury wyższych szkół
zawodowych
(wskaźnik produktu)

1
(szt.)

Liczba obiektów
dostosowanych do potrzeb
osób
z niepełnosprawnościami
(wskaźnik produktu)

PKP Polskie
Linie Kolejowe
S.A.

PKP Polskie
Linie Kolejowe 112 290 212,12
S.A.

91 292 855,38

ND

Liczba przewozów
pasażerskich na
przebudowanych lub
zmodernizowanych linii
kolejowych
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Całkowita długość
przebudowanych lub
zmodernizowanych linii
kolejowych
(wskaźnik produktu)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

500
(osoby)

02.2020

ND

Liczba studentów
korzystających z wspartych
obiektów infrastruktury
wyższych szkół zawodowych
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

14

11.2022

23 000 000,00

10
(TB)

13

03.2017

23 000 000,00

Przestrzeń dyskowa
serwerowni
(wskaźnik produktu)

12

02.2016

Szacowany13wkład UE (PLN)

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa we
Włocławku

76 402 990,67

Rewitalizacja
linii kolejowej
nr 207 na
odcinku Toruń
Wschodni –
Chełmża

Państwowa
Wyższa Szkoła
Zawodowa we
Włocławku

11

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

Inwestycja w
infrastrukturę
wyższej szkoły
zawodowej i
działania z
zakresu eedukacji w celu
stworzenia
Centrum Nauk
Technicznych i
Nowoczesnych
Technologii
Państwowej
Wyższej Szkoły
Zawodowej we
Włocławku

10

11.2017

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

9

11.2018

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

8

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

7

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

6

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

5

19 550 000,00

Tytuł lub zakres projektu3

4

30.06.2017

Numer działania
lub poddziałania

3

24.08.2017

33

2

6.3.2

32

1

5.3

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

1
(szt.)

523 080,69
os./rok

19,103 km

Liczba pojazdów
korzystających z miejsc
postojowych w
wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź”
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

32 240
(szt.)

01.2019

57,509 km

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

02.2017

w. bazowa – 80
w. docelowa –
100
(kN/oś)

12.2020

64 231 557,30

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

12.2020

n/d

2,582 km

10.2017

8 031 839,5

ND

Długość przebudowanych
dróg wojewódzkich
(wskaźnik produktu)

14

01.2017

9 588 834

75 566 538

ND

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowany13wkład UE (PLN)

Gmina Nakło
nad Notecią

75 566 538

12 662 090

w. bazowa – 80
w. docelowa –
100
(kN/oś)

13

09.2017

Duży projekt (T/I/ND)7

Miasto
Bydgoszcz,
Gmina Nakło
nad Notecią

Województwo
KujawskoPomorskie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

13 800 000

Wskaźnik nośności drogi
wojewódzkiej
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

12

07.2018

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Województwo
KujawskoPomorskie
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

Województwo
KujawskoPomorskie,
Zarząd Dróg
Wojewódzkich
w Bydgoszczy

11

10.2017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Przebudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 266
Ciechocinek –
Służewo –
Radziejów –
Sompolno –
Konin od km
0+000 do km
57+509
Budowa
parkingu „Park
and Ride” przy
dworcu PKP w
Nakle nad
Notecią wraz z
połączeniem z

28.09.2017

Przebudowa
drogi
wojewódzkiej
nr 249 wraz z Województwo
uruchomieniem
Kujawskoprzeprawy
Pomorskie,
promowej
Zarząd Dróg
przez Wisłę na Wojewódzkich
wysokości
w Bydgoszczy
Solca
Kujawskiego i
Czarnowa

10

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

9

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

8

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

7

10 762 776,50

Tytuł lub zakres projektu3

6

17.08.2017

Numer działania
lub poddziałania

5

5.1

4

6 827 063,58

36

3

21.09.2017 r.

35

2

5.1

34

1

3.5.2

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

9

Gmina Szubin

4 050 670,57

3 443 067,04

n/d

3 443 067,04

Miasto
Bydgoszcz,
Gmina Szubin

21.09.2017 r.

3.5.2

37

Budowa
parkingu „Park
& Ride” w
Szubinie

10

11

Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowa
1000
nych dróg dla rowerów
(osoby)
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
361,58
emisji gazów cieplarnianych
(tony
(wskaźnik rezultatu
równoważnika
bezpośredniego)
CO2)
Liczba miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach
176
„parkuj i jedź”
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Liczba wybudowanych
1
obiektów „parkuj i jedź”
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Liczba miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych
17
w wybudowanych obiektach
(szt.)
„parkuj i jedź”
(wskaźnik produktu)
Liczba wybudowanych
zintegrowanych węzłów
1
przesiadkowych
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Długość wybudowanych dróg
1,29
dla rowerów
(km)
(wskaźnik produktu)
Liczba pojazdów
korzystających z miejsc
postojowych w
15 200
wybudowanych obiektach
(szt.)
„parkuj i jedź”
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

12

13

14

10.2019

8

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Szacowany13wkład UE (PLN)

7

01.2016

Duży projekt (T/I/ND)7

6

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

5

10.2017

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

4

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

3

Wartość
docelowa14

Data identyfikacji5

2
istniejącą
infrastrukturą
komunikacyjną

Wskaźnik10

Podmiot zgłaszający4

1

Tytuł lub zakres projektu3

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Miasto
Bydgoszcz,
Gmina Miasta
Toruń

Gmina Miasta
Toruń, Miejski
Zarząd Dróg w
Toruniu

24 800 000

24 800 000

n/d

11

Szacowany roczny spadek
emisji gazów cieplarnianych
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

46,8
(tony
równoważnika
CO2)

12

13

14

03.2020

Szacowany13wkład UE (PLN)

Budowa
parkingów
Park&Ride w
ramach
realizacji planu
gospodarki
niskoemisyjnej
w Toruniu –
BiT-City II

10

Liczba osób korzystających z
wybudowanych/przebudowa
500
nych dróg dla rowerów
(osoby)
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)
Szacowany roczny spadek
146,68
emisji gazów cieplarnianych
(tony
(wskaźnik rezultatu
równoważnika
bezpośredniego)
CO2)
Liczba wybudowanych
1
obiektów „parkuj i jedź”
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Liczba miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach
126
„parkuj i jedź”
(szt.)
(wskaźnik produktu)
Liczba miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych
4
w wybudowanych obiektach
(szt.)
„parkuj i jedź”
(wskaźnik produktu)
Długość wybudowanych dróg
0,65
dla rowerów
(km)
(wskaźnik produktu)
Liczba pojazdów
korzystających z miejsc
postojowych w
62 000
wybudowanych obiektach
(szt.)
„parkuj i jedź”
(wskaźnik rezultatu
bezpośredniego)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Duży projekt (T/I/ND)7

9

08.2017

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

8

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

7

10.2017

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

6

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Data identyfikacji5

5

Wartość
docelowa14

Podmiot zgłaszający4

4

Wskaźnik10

Tytuł lub zakres projektu3

3

15 567 628,41

Numer działania
lub poddziałania

2

18.10.2017 r.

38

1

3.5.2

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

Szacowana11 całkowita
wartość projektu (PLN)

Szacowana12wartość kosztów
kwalifikowalnych
(PLN)

Duży projekt (T/I/ND)7

Szacowany13wkład UE (PLN)

5

6

7

8

9

10

11

n/d

n/d

n/d

n/d

3
(szt.)

n/d

n/d

n/d

n/d

19
(szt.)

n/d

n/d

446
(szt.)

n/d

n/d

4
(szt.)

n/d

n/d

14

n/d

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

n/d

13

89 838429,00

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

12

1 859 800,00

Roczny Plan
Działań Informacja i
promocja RPO
WK-P na 2018
rok (pomoc
techniczna)

29.11.2017 r.

Województwo
KujawskoPomorskie,
Departament
Rozwoju
Regionalnego

29.11.2017 r.

40

12.1

39

Wieloletni Plan
Działań –
Sprawne
zarządzanie i
wdrażanie RPO
WK-P w latach
2018-2020
(pomoc
techniczna)

12.2

Liczba wybudowanych
obiektów „parkuj i jedź”
(wskaźnik produktu)
Liczba miejsc postojowych w
wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź”
(wskaźnik produktu)
Liczba miejsc postojowych
dla osób niepełnosprawnych
w wybudowanych obiektach
„parkuj i jedź”
(wskaźnik produktu)
Liczba zainstalowanych
inteligentnych systemów
transportowych
(wskaźnik produktu)

Przewidywany16 w dniu
identyfikacji termin
zakończenia realizacji
projektu (kwartał/miesiąc
oraz rok)

Podmiot, który będzie
wnioskodawcą6

4

Przewidywany15 w dniu
identyfikacji termin
rozpoczęcia realizacji
projektu
(kwartał/miesiąc oraz rok)

Data identyfikacji5

3

Przewidywany w dniu
identyfikacji termin
złożenia wniosku
o dofinansowanie
(kwartał/ miesiąc oraz rok)9

Podmiot zgłaszający4

2

Wartość
docelowa14

Tytuł lub zakres projektu3

1

Wskaźnik10

Numer działania
lub poddziałania

l.p.

Zakładane efekty
projektu wyrażone
wskaźnikami8

1

Zidentyfikowany w znaczeniu art.48 ust.3 Ustawy.
Dopuszcza się inną formę prezentacji informacji, natomiast ich zakres powinien być taki jak wskazano.
3 Należy wskazać roboczą nazwę projektu albo skrótowo opisać istotę, zakres przedmiotowy projektu.
4 Należy podać nazwę podmiotu, który dokonał zgłoszenia na podstawie przyjętej przez IZ procedury identyfikacji projektów pozakonkursowych zgodnie z Wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie
trybów wyboru projektów na lata 2014-2020.
5 Data identyfikacji nie może być późniejsza niż data zamieszczenia projektu w niniejszym wykazie.
6 Jednoznacznie określony podmiot, który zostanie wezwany przez właściwą instytucję do złożenia wniosku o dofinansowanie danego projektu.
7 Należy wybrać odpowiednie oznaczenie tzn. T – duży projekt transportowy (koszty kwalifikowane większe niż 75 mln €), I – inne/pozostałe projekty duże (koszty kwalifikowane większe niż 50 mln €), ND – nie
dotyczy, gdyż nie spełnia definicji dużego projektu.
8 Przewidywana wartość wskaźnika lub wskaźników, z katalogu wskaźników przypisanych do danego działania lub poddziałania, która zostanie osiągnięta dzięki realizacji projektu
9 Zakładana przez IZ data złożenia przez wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie – data ta nie jest równoznaczna z datą wezwania, o którym mowa w art. 48 ust.1 Ustawy.
10
Szczegółowe informacje w zakresie wskaźników i budżetu są dostępne w siedzibie WUP w Toruniu.
¹¹-16 Szacowane i przewidywane w załączniku kwoty, terminy oraz wartości będą przedmiotem oceny na etapie weryfikacji wniosku o dofinansowanie i mogą ulec zmianie, bez konieczności ich umieszczania
w niniejszym załączniku.
2

