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Gmina Miasto 

Grudziądz

"Przebudowa ul. Chełmińskiej na 

odcinku od DK16 do ul. Wiejskiej 

w Grudziądzu"

       12 709 997,02         9 144 744,77 

Przedmiotem projektu jest przebudowa infrastruktury drogowej w Grudziądzu.

Beneficjentem projektu jest gmina-miasto Grudziądz. Warto jednakże zaznaczyć, że ze 

względu na charakter inwestycji,

do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć osoby korzystające 

z infrastruktury drogowej. 

Projekt będzie realizowany na terenie miasta Grudziądza. 

Główny problem, jaki został zidentyfikowany to niezadawalający stan infrastruktury drogowej 

na terenie miasta

Grudziądza.

Główny cel realizacji projektu to poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie miasta 

Grudziądza.

Planowanym produktem realizacji projektu będzie: 

• Długość przebudowanych dróg wojewódzkich – 1,25 km

• Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt. 

Planowanym rezultatem realizacji projektu będzie: 

• Wskaźnik nośności drogi wojewódzkiej – 115 kN/oś

Uroczyste wręczenie umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR)  Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Toruń, 26.08.2021 r.                                                                                                   
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Gmina Miasto 

Włocławek

Utworzenie Interaktywnego 

Centrum Fajansu
       22 025 433,29       11 082 186,81 

Inwestycja polegać będzie na przebudowie, rozbudowie, nadbudowie i remoncie 

zabytkowego zespołu budynków dawnego Banku Gdańskiego, zlokalizowanego w obszarze 

rewitalizacji (ul. Żabia 2/Królewiecka 10), wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia na potrzeby utworzenia Interaktywnego Centrum Fajansu (ICF), 

nawiązującego do 120 letniej tradycji produkcji wyrobów fajansowych na terenie miasta. W 

ramach ICF planowane

jest stworzenie interaktywnych przestrzeni edukacyjno - wystawienniczych, podzielonych na 

strefy tematyczne, których tematem przewodnim jest włocławski fajans.                                                                                                                                      

Obiekt składać się będzie z 2 połączonych ze sobą budynków – budynku

„A”, przeznacz. gł. na funkcję ekspozycyjną, oraz budynku „B”, przeznaczonego na funkcję 

warsztatowo–edukacyjną i administracyjną. Połączeniem ich będzie łącznik z 

ogólnodostępnym holem i zespołem pomieszczeń pomocniczych. W

ramach zadania planuje się kompleksowy remont i przebudowę obiektu, przy jednoczesnym 

wkomponowaniu i wyeksponowaniu zabytkowych elementów, oraz zakup wyposażenia i 

zagospodarowanie terenu. Powstała infrastruktura

będzie w całości dostępna dla osób z niepełnosprawnościami.                                

Utworzenie ICF ma na celu aktywizację gospodarczą i społeczną, rozwój dziedzictwa 

kulturowego, wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez markę, a także zmianę 

negatywnego postrzegania miasta przez osoby z zewnątrz. Zakładanym efektem działań 

będzie pobudzenie gospodarcze oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej 

obszaru rewitalizacji.
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Kujawsko-Pomorski 

Teatr Muzyczny w 

Toruniu

Rozszerzenie funkcjonalności 

teatralno-koncertowej poprzez 

rozbudowę i doposażenie 

dawnego budynku Kinoteatru 

Grunwald

       27 407 037,79       18 767 767,63 

Celem projektu jest wzrost zatrudnienia dzięki wykorzystaniu endogenicznych potencjałów 

regionu, w tym unikatowych walorów kulturowych w szczególności w tych wpisanych na listę 

Światowego Dziedzictwa UNESCO, tj. średniowiecznego zespołu zabytków Torunia.

Przedmiotem projektu są roboty budowlane, prace remontowo-modernizacyjne oraz zakup i 

wykonanie nowoczesnej technologii scenicznej w budynku o funkcji kulturalno-teatralnej, 

zlokalizowanym w budynku pod nazwą Kinoteatr

„Grunwald” przy ul.Warszawskiej 11 w Toruniu. Projekt zakłada zainstalowanie nowoczesnej 

technologii scenicznej oraz zwiększenie liczby miejsc na widowni do 680 miejsc, co umożliwi 

nawiazanie współpracy z innymi teatrami muzycznymi z Polski oraz pozwoli realizować 

ambitne projekty, zatrudnić dodatkowych pracowników merytorycznych i technicznych.                                           

Ponadto w ramach zakresu rzeczowego projektu, w wybranych

miejscach dachu budynku zainstalowane zostaną panele fotowoltaiczne, które zostaną 

wykonane w formie "mikroinstalacji" fotowoltaicznej o łącznej mocy nie przekraczającej 50 

kW.

Dzięki modernizacji i wprowadzeniu nowoczesnych technologii scenicznych Teatr Muzyczny 

będzie mógł realizować spektakle o znaczeniu ogólnopolskim, co z pewnością wpłynie na 

promocję regionu, zwiększenie jego popularności w zakresie turystyki kulturalnej, a tym 

samym napływ dodatkowych turystów spoza regionu. W obecnie realizowanej inwestycji 

zaplanowano widownię na 400 miejsc..                                                                                                       

62 142 468,10 38 994 699,21
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