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1
Przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce, gm. 

Bobrowo 
Remont i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrówce. Z wykorzystaniem energii odnawialnej  (np. montaż instalacji fotowoltaicznej) Bobrowo

1.1: Wysoka jakość usług 

publicznych
1.1.1 Kultura TAK

1 Skwery czytelnika w gminie Brzozie

Stworzenie dwóch miejsc na terenie gminy Brzozie – skwerów czytelnika. Na skwerze stanie tzw. książkomat – urządzenie, dzięki któremu czytelnicy biblioteki gminnej będą mogli wypożyczyć książkę w dowolnym czasie, 

niezależnie od godzin pracy biblioteki. Zaaranżowany zostanie punkt do tzw. bookcrossingu, tj.  miejsce utworzone do nieodpłatnej wymiany książek pomiędzy czytelnikami. Ideą bookcrossingu jest popularyzowanie 

książek, połączone z dbaniem o środowisko. Skwery będą przystosowane i wyposażone w infrastrukturę służącą do spędzania czasu wolnego z książką, tj. ławki, oświetlenie, kącik czytelniczy dla malucha, nasadzenia. 

Oznacza to, że czytelnik w jednym miejscu będzie mógł wypożyczyć książkę należącą do biblioteki i zabrać ją do domu, wymienić się książkami z innymi czytelnikami, ale również spędzić wolny czas z książką w otoczeniu 

przyrody. Infrastruktura będzie wykorzystywana także do organizacji akcji czytelniczych, takich jak np. Narodowe Czytanie. Infrastruktura powstanie na gruntach stanowiących własność Gminy Brzozie, zarządzanie 

infrastrukturą powierzone zostanie instytucji kultury – Gminnej Bibliotece Publicznej w Brzoziu. 

Brzozie
1.1: Wysoka jakość usług 

publicznych
1.1.1 Kultura TAK

1 Biblioteka na kółkach

Zakup pojazdu turystycznego typu melex wyposażonego w zestaw audio do odtwarzania audiobooków, służącego do organizowania akcji czytelniczych w terenie. Organizowane będą  podróże krajoznawcze z literaturą w 

tle, m.in. prezentacja literatury lokalnej - legendy, odkrywanie lokalnej historii i tradycji, prezentacja książek podróżniczych, przyrodniczych, historycznych, bajek dla dzieci i baśni, połączona z odkrywaniem w trenie miejsc 

atrakcyjnych przyrodniczo i obserwowaniem przyrody (80% obszaru gminy stanowią obszary objęte ochroną przyrody, w tym m.in. Brodnicki Park Krajobrazowy, Górznieńsko -Lidzbarski Park Krajobrazowy, Rezerwat 

Dolna Drwęcy, Natura 2000), poznawaniem miejsc o znaczeniu historycznym. Organizacja akcji czytelniczych dla najmłodszych – piknik z bajką, czytanie na trawie. Projekt zakłada wdrożenie innowacyjnych form rozwoju 

czytelnictwa.

Brzozie
1.1: Wysoka jakość usług 

publicznych
1.1.1 Kultura TAK

1
Nazwa projektu	Modernizacja budynku  świetlicy 

wiejskiej w Osieku

 Założeniem niniejszego projektu jest podjęcie działań infrastrukturalnych w budynki świetlicy wiejskiej na obszarze sołectwa Osiek. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby Gminy Osiek w zakresie odnowy 

przestrzeni publicznych. Niniejszy projekt odpowiada na problem wskazujący na brak infrastruktury społecznej umożliwiającej realizację projektów i inicjatyw pobudzających aktywność społeczną. Świetlica wiejska w 

Osieku musi zostać poddana modernizacji  w celu właściwego zagospodarowania, tak aby mogła odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności. Budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska wymaga generalnego 

remontu oraz zagospodarowania przyległego terenu. Również stan wyposażenia świetlicy jest niewystarczający i wymaga doposażenia. Budynek posiada potencjał, który może zostać wykorzystany do realizacji projektów 

o charakterze społecznym.

Osiek
1.1: Wysoka jakość usług 

publicznych
1.1.1 Kultura TAK

1
Remont świetlicy wiejskiej w Strzygach na cele 

związane z aktywizacją społeczności lokalnej

Założeniem niniejszego projektu jest podjęcie działań infrastrukturalnych w budynki świetlicy wiejskiej na obszarze sołectwa Strzygi. Projekt odpowiada na zdiagnozowane potrzeby Gminy Osiek w zakresie odnowy 

przestrzeni publicznych. Niniejszy projekt odpowiada na problem wskazujący na brak infrastruktury społecznej umożliwiającej realizację projektów i inicjatyw pobudzających aktywność społeczną. Świetlica wiejska w 

Strzygach musi zostać poddana modernizacji  w celu właściwego zagospodarowania, tak aby mogła odpowiadać potrzebom lokalnej społeczności. Budynek, w którym znajduje się świetlica wiejska wymaga generalnego 

remontu oraz zagospodarowania przyległego terenu. Również stan wyposażenia świetlicy jest niewystarczający i wymaga doposażenia. Budynek posiada potencjał, który może zostać wykorzystany do realizacji projektów 

o charakterze społecznym.

Osiek
1.1: Wysoka jakość usług 

publicznych
1.1.1 Kultura TAK

43 Amfiteatr w Brzoziu.

Modernizacja obiektu – sceny, znajdującego się przy świetlicy wiejskiej i remizie w Brzoziu. Budowa amfiteatru – m.in.  powiększenie sceny, zamontowanie zadaszenia, wyposażenie widowni w siedziska, montaż 

oświetlenia hybrydowego, mała architektura, nasadzenia ozdobne. Zmodernizowany obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.  Stworzenie kameralnego miejsca do organizacji wszelkiego rodzaju imprez 

plenerowych, koncertów, spektakli teatralnych, miejsca, gdzie w weekend można rozłożyć koc, spotkać się z przyjaciółmi i posłuchać muzyki. 

Brzozie 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

70 Remont Domu Kultury  z budową sali kinowej Obecny budynek jest mocno zniszczony i wymaga remontu. Brakuje w Brodnicy kina. M. Brodnica 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

84
Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie Gminy 

Świedziebnia 
W ramach projektu planuje się wyposażenie świetlic na terenie Gminy Świedziebnia m.in. w klimatyzatory, chłodnie i inne elementy wyposażenia. Świedziebnia 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

89

Przebudowa z rozbudową  budynku 

mieszkalnego w Świedziebni polegająca na 

zmianie sposobu użytkowania na obiekt 

publiczny (odtworzenie dworu).

Projekt będzie polegał na przebudowie z rozbudową  budynku mieszkalnego w Świedziebni polegająca na zmianie sposobu użytkowania na obiekt publiczny (odtworzenie dworu) Świedziebnia 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

12
Kino w gminie? Czemu musi być w mieście? 

Skoro i tak nie ma
Kino obwoźne. Nie musi byc stacjonarne. Odwiedzając każda gmine w powiecie raz na jakiś czas. 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

39 Wiejski Dom Kultury w Gminie Brzozie Utworzenie placówki kulturalnej, która będzie zrzeszać lokalną społeczność, organizowała koncerty, spektakle oraz różnego rodzaju warsztaty 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.1 Kultura NIE

46 Lekarz Warto pomyśleć o zmianie lekarza i dodatkowych innych specjalizacji 1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.2 Zdrowie NIE

90
SOS dla rodziny i pacjenta - krótkoterminowe 

wsparcie poszpitalne

Działanie miałoby polegać na krótkoterminowej (2 - 3 miesiące), całodobowej, bądź dziennej (w przedziale 8 -16 godzin) opiece głównie pielęgnacyjnej (toalecie ciała, części intymnych, goleniu, zmianie pieluchomajtek, 

zmianie pozycji ciała, itp.)  z możliwością opieki pielęgniarskiej ( zmiana opatrunków, wymiana kroplówki, itp.) nad chorym niezdolnym do samodzielnego poruszania się, leżącym i półleżącym ( np.: osoby po wypadkach ze 

złamaniami kończyn, po wylewach, itp.)  w okresie najbardziej newralgicznym dla pacjenta i jego rodziny czyli od momentu wypisania ze szpitala do domu, do czasu poprawy stanu zdrowia i względnego usamodzielnienia 

się chorego. W naszym regionie brak jest pomocy na tym etapie w procesie leczenia, gdzie pacjent i rodzina są pozostawieni sami sobie.

1.1: Wysoka jakość usług publicznych1.1.2 Zdrowie NIE

1
Budowa oddziału przedszkolnego w Małkach 

gm. Bobrowo 
Rozbudowa budynku szkoły podstawowej w Małkach o pomieszczenia dla oddziału przedszkolnego. Zakup mebli wyposażenia. Bobrowo

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1
Utworzenie i funkcjonowanie oddziału 

przedszkolnego w Małkach, gm Bobrowo
Funkcjonowanie nowego oddziału przedszkolnego dla 20 dzieci w wieku przedszkolnym. Zakup pomocy dydaktycznych. Bobrowo

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Edukacja dla przyszłości w Gminie Bobrowo Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Bobrowo. Szkolenie kadry, zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia dla szkół. Bobrowo
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1
Poprawa i rozwój kompetencji w szkołach 

Gminy Brodnica

W zakresie rzeczowym projekt obejmuje :

-  dostosowanie obiektów szkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych (wykonanie podjazdów dla wózków, wind do sal na piętrze, sanitariatów),

- zakupienie pracowni językowych dostosowanych do  potrzeb uczniów niepełnosprawnych oraz uczniów ze SPE,

 - doposażenie gabinetów specjalistycznych w pomoce i sprzęt do prowadzenia zajęć  logopedycznych terapeutycznych i sensorycznych.

Projekt de wszystkim przewiduje wsparcie w zakresie edukacji włączającej ale także w zakresie:

- kompetencji kluczowych, społecznych, społeczno – emocjonalnych,

- indywidualizacji kształcenia w zakresie matematyki    w klasach I – III lub w klasach IV – VIII,

- wdrażania nowatorskich metod nauczania.

Cele te osiągane będą poprzez:

-  przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych (zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, rozwijających umiejętności uczenia się, zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno – społeczne, kółek  

ukierunkowanych na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów z: matematyki, j. angiel-skiego, przedmiotów przyrodniczych , informatyki w klasach I – VIII  w wymiarze 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału,

- przeprowadzenie 6 wycieczek edukacyjnych do Centrum Kopernik w Warszawie oraz Młyna  Wiedzy w Toruniu, w celu zwiększenia kompetencji kluczowych i rozwijaniu wśród uczniów kreatywności, innowacyjności i 

umiejętności pracy zespołowej

- wsparcie dla kadry pedagogicznej poprzez przeprowadzenie cyklu szkoleń z zakresu edukacji włączającej, kompetencji kluczowych, nowatorskich metod nauczania,

- stworzenie centrum współpracy szkół Gminy Brodnica -sieci współpracy w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości uczniów, wymiany doświadczeń na temat dobrych praktyk w zakresie pracy z uczniem ze SPE, 

rozwijania kompetencji kluczowych oraz wykorzystywania nowoczesnych  i nowatorskich metod nauczania.

Gm. Brodnica
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1
Poprawa jakości nauczania przedszkolnego w 

Gminie Brodnica

Projekt zakłada:

- dostosowanie obiektów oddziałów przedszkolnych do potrzeb dzieci niepełnosprawnych oraz przygotowanie gabinetów specjalistycznych dla potrzeb edukacji włączającej;

- organizację i uczestnictwo w zajęciach dodatkowych dla dzieci (w tym m.in. zajęć rewalidacyjnych, zajęć wczesnego wspomagania rozwoju, zajęć logopedycznych i zajęć korekcyjno – kompensacyjnych – w wymiarze 1 

godz. tygodniowo dla każdego oddziału), poszerzenie specjalistycznej oferty edukacyjnej w zakresie usług dydaktycznych i edukacji włączającej;

- wsparcie kadry pedagogicznej poprzez uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i nabycia kompetencji przez nauczycieli w zakresie edukacji włączającej oraz ze szczególnym  uwzględnieniem problemów dydaktycznych i 

wychowawczych;

- stworzenie centrum współpracy szkół Gminy Brodnica – sieci współpracy w zakresie rozpoznawania potrzeb i możliwości dzieci, wymiany doświadczeń w zakresie pracy z dziećmi z SPE na temat dobrych praktyk, 

rozwijanie kompetencji kluczowych oraz wykorzystania nowatorskich metod nauczania.

Gm. Brodnica
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1
Infrastruktura przedszkolna w Mieście i Gminie 

Górzno

Projekt ma na celu poprawę jakości istniejących miejsc oraz zapobiegnięciu ich likwidacji poprzez zakup wyposażenia do nowobudowanego przedszkola. Istniejące przedszkole oraz jego wyposażenie jest w złym stanie 

technicznym, z tego też powodu trwają prace ogólnobudowlane polegające na budowie nowego obiektu. Bez zakupu wyposażenia do nowego obiektu, istniejące miejsca przedszkolne są zagrożone. Miasto i Gmina 

Górzno poprzez zakup wyposażenia jest w stanie utrzymać istniejące miejsca przedszkolne.

Górzno
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Energia kompetencji w Jabłonowie Pomorskim
Zadanie mające na celu zadbanie o rozwijanie kompetencji, umiejętności, uzdolnień oraz zainteresowań uczniów. Z uwagi na zbyt ograniczoną ilość zajęć pozalekcyjnych należy urozmaicić ofertę zajęć dodatkowych  

również dla uczniów szkół wiejskich, która to spowoduje wyrównane szans edukacyjnych z uczniami z dużych miast.

Jabłonowo 

Pomorskie

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

WIĄZKI PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH OPPT BRODNICA
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1

Remont budynku szkoły Centrum Kształcenia 

Zawodowego i Ustawicznego w Brodnicy wraz z 

adaptacją poddasza na pracownie kształcenia 

praktycznego

Projekt zakłada remont elewacji budynku szkoły i pokrycia dachowego wraz z adaptacją poddasza na utworzenie nowych pracowni kształcenia praktycznego m.in. pracownia mechatroniczna i pracownia informatyczna. 

Przedmiotem projektu będzie stworzenie realnej bazy dydaktycznej umożliwiającej kształcenie kompetencji zawodowych.

Powiat 

brodnicki

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Zdobywanie kwalifikacji przyszłości

Projekt przewiduje zapewnienie kształcenia zawodowego dostosowanego do potrzeb rynku pracy m.in.: kształcenie wiedzy i umiejętności zawodowych uczniów dostosowanych do potrzeb rynku pracy poprzez 

organizację kursów, szkoleń staży dla uczniów techników. Mając na uwadze barometr zawodów dla powiatu brodnickiego istnieje konieczność kontynuowania kształcenia na europejskim poziomie w następujących 

zawodach: technik informatyk (programista), technik mechatronik i technik logistyk.

Powiat 

brodnicki

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Kompetencje kluczem do kariery - edycja II

Projekt zakłada wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie uczniom dostępu do dobrej jakości edukacji w szkole ponadpodstawowej. Projekt obejmować będzie m.in.: kształtowanie i rozwijanie kompetencji 

kluczowych uczniów w zakresie TIK, nauk matematyczno-przyrodniczych, języków obcych oraz postaw i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy w zakresie kreatywności, innowacyjności i pracy 

zespołowej.

Powiat 

brodnicki

1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Poprawa jakości wychowania przedszkolnego

Projekt dotyczy rozszerzenia oferty wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci, które wpłyną na zwiększenie oraz wyrównanie ich szans edukacyjnych. Planuje się realizację zajęć 

w następujących obszarach: aktywność ruchowa, aktywność plastyczna, aktywność taneczna, aktywność wokalna, rozwój mowy - zabawy słowne. W ramach projektu przewiduje się również wsparcie kadry oddziałów 

przedszkolnych  w zakresie kształtowania kompetencji zawodowych związanych z edukacją przedszkolną. W ramach projektu możliwa będzie również realizacja działań z zakresu edukacji włączającej.

Świedziebnia
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1
Podnoszenie kompetencji uczniów  szkół 

podstawowych

W projekcie planuje się prowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na podniesienie kompetencji uczniów szkół podstawowych i zdobywanie przez nich nowych umiejętności w zakresie: TIK, 

umiejętności matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego. W ramach projektu planowane jest również podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli poprzez uczestnictwo w kursach, konferencjach, 

seminariach i warsztatach dotyczących przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, języka angielskiego oraz kształtowania umiejętności interpersonalnych i społecznych. W projekcie możliwa będzie również realizacja 

działań z zakresu edukacji włączającej.

Świedziebnia
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

1 Nowe przedszkola Projekt zakłada budowę 2 przedszkoli - w Zbicznie na 150 miejsc i w Pokrzydowie na 100 miejsc. Zbiczno
1.2: Dostępna i nowoczesna 

edukacja
1.2.1 Edukacja TAK

66
Przebudowa i modernizacja boisk w I Liceum 

Ogólnokształcącym w Brodnicy

Projekt zakłada budowę boiska wielofunkcyjnego i nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłochwytami i wyposażeniem, budowę skoczni do skoku w dal, budowie boiska do siatki plażowej oraz budowa oświetlenia terenu 

i zagospodarowanie terenu  zielenią. Boisko stanie się miejscem umożliwiającym aktywne spędzanie czasu przez uczniów szkoł.
Powiat brodnicki1.2: Dostępna i nowoczesna edukacja1.2.1 Edukacja NIE

67

rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w CKZiU w 

Brodnicy, ul. Karbowaska 29 poprzez 

przebudowę i rozbudowę boisk wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej.

Projekt zakłada zagospodarowanie terenu wokół boiska sportowego w celu udostępnienia uczniom i mieszkańcom infrastruktury rekreacyjno sportowej, poprzez ogrodzenie terenu, wykonanie bieżni i boisk trawiastych. Powiat brodnicki1.2: Dostępna i nowoczesna edukacja1.2.1 Edukacja NIE

47 Ziołowy zakątek w Brzoziu.

Zagospodarowanie ternu stanowiącego własność Gminy,  przyległego do budynku, w którym obecnie mieście się Klub Seniora oraz Żłobek. Stworzenie ogrodu ziołowego o pow. ok. 0,1 ha poprzez wyznaczenie i budowę 

ciągów komunikacyjnych/ścieżek, zaaranżowanie rabat na gruncie oraz w skrzyniach/donicach, zakup nawozów, materiału siewnego, sadzonek, krzewów, drzewek owocowych,  sprzętu i narzędzi ogrodowych, budowa 

domku narzędziowego, szklarni i kompostownika. Zakup zbiorników na deszczówkę oraz wykonanie systemu do podlewania. Ustawienie budek dla owadów. Mała architektura drewniana: ławki, altana ogrodowa, pergole, 

tablica informacyjna, etykiety ogrodowe. Ogrodzenie terenu, lampy hybrydowe. Powierzenie gospodarowania ogrodem min. seniorom należącym do Klubu, wyhodowane rośliny zostaną wykorzystane np. do realizacji 

zajęć kulinarnych/ z zakresu zdrowego żywienia w Klubie Seniora. Ogród będzie przeznaczony również dla dzieci ze żłobków oraz szkół podstawowych ze oddziałami przedszkolnymi znajdujących się na terenie gminy – 

zajęcia sensoryczne, kształtowanie świadomości ekologicznej. Ziołowy zakątek w Brzoziu będzie ogólnodostępnym miejscem międzygeneracyjnej integracji i zielonej rewolucji. 

Brzozie 1.3: Integracja i aktywizacja mieszkańców1.3.1 Integracja NIE

35
Raz w roku zabawa integracyjna na terenie 

kazdego sołectwa
Zabawa tenatyczna na terenie każdego sołectwa z didżejem . Np wieś Brzezinki zabawa w stylu tat 80 tych, Zbiczno (Foluszek) zabawa z ubraniem mającym element średniowieczny. Przy okazji konkursy tematyczne itp. 1.3: Integracja i aktywizacja mieszkańców1.3.1 Integracja NIE

44
Sieć Producentów Lokalnych w Gminie 

Brzozie.

Projekt zakłada stworzenie sieci przedsiębiorców i producentów lokalnych, którzy będą nawzajem promować swoje usługi bądź produkty. Opracowany zostanie znak towarowy i system promocji 

pozwalający na zwiększenie rozpoznawalności i dochodu wszystkich znajdujących się w sieci. Wśród przedsiębiorców znajdą się np. właściciele restauracji, gospodarstw agroturystycznych, lokalni 

producenci i wytwórcy, przedsiębiorcy oferujący usługi wypoczynkowe i rekreacyjne.

Wzajemna promocja opierać się będzie m.in.: na wspólnym logotypie umiejscawianym w miejscach realizujących projekt, w materiałach i na gadżetach promocyjnych, a także na produktach 

wytworzonych przez członków sieci. Ponadto stworzony i oznakowany zostanie szlak sieci producentów, tablice informacyjne,  specjalne mapy, strona www. Możliwe jest również stworzenie 

systemu kart partnerskich/lojalnościowych skierowany do turystów i klientów, którzy korzystając z miejsc bądź usług znajdujących się w sieci będą mogli liczyć na atrakcyjne zniżki.

Brzozie 2.1: Rozwinięty rynek produktów lokalnych2.1.1 Produkty lokalne NIE

1
Budowa ścieżki rowerowo – pieszej przy drodze 

nr 544 

Projekt wynika z potrzeb lokalnej społeczności. Jest konieczny w celu poprawy bezpieczeństwa ruch przy drodze wojewódzkiej nr 544. Wpłynie również pozytywnie na turystyki oraz rekreacji. Przyczyni się również do 

zmniejszenia zmniejszy emisję  CO2 do atmosfery 
Bartniczka

3.1: Rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna
3.1.1 Ścieżki rowerowe TAK

1
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w 

Drużynach, gm. Bobrowo  
Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w  miejscowości Drużyny wzdłuż drogi wojewódzkiej 543 Bobrowo

3.1: Rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna
3.1.1 Ścieżki rowerowe TAK

1
Budowa ścieżek rowerowych na terenie Gminy 

Brodnica

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki pieszo - rowerowej z przebiegiem przez centrum miejscowości Gorczenica przy drodze gminnej z Gorczenicy do Komin na odcinku o długości 2,2 km. Projektowana ścieżka pieszo - 

rowerowa połączona będzie z istniejącą ścieżką przy drodze wojewódzkiej nr 560 wybudowaną w latach  2019-2020 z dofinasowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 

lata 2014-2020. Dzięki temu połączeniu realizacja projektu stanowić będzie część sieci ścieżek na terenie Powiatu Brodnickiego.   

Gm. Brodnica
3.1: Rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna
3.1.1 Ścieżki rowerowe TAK

1 Rowerowo w Gminie Zbiczno
Projekt przewiduje budowę sieci ścieżek pieszo-rowerowych na terenie gminy wraz z zakupem i montażem niezbędnego sprzętu do turystyki rowerowej, np. wiaty postojowe, parkingi i stojaki 

rowerowe, systemy bezpieczeństwa. Projekt zakłada budowę sieci dróg rowerowych wraz z infrastrukturą rowerową.
Zbiczno

3.1: Rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna
3.1.1 Ścieżki rowerowe TAK

14 Ścieszka pieszo- rowerowa Jakowo- Brodnica 
Od ponad roku mieszkam w gminie Brzozie  ,każdego dnia jezdzac droga krajowa nr15 obserwuję  ruch i uwazam ze dla bezpieczenstwa pieszych jak i rowerzystow inwestycja w ścieżkę piszo-rowerową na odcinku 

Jajkowo -Brodnica byłaby bardzo dobrym pomysłem. 
3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

24 Aktywny wypoczynek.

Ścieżki rowerowe W obrębie Brzozia do okolicznych wsi i jezior pełno pięknych miejsc dookoła jest.Zaprojektować bezpieczne szlaki rowerowe   z miejscami odpoczynku z może w sezonie jakieś foodtracki na trasach 

oczywiście z połączeniem do Brodnicy Z Brzozia przez Mały i Wielki Głęboczek Szramowo Kantyła Jajkowo Pokrzydowo Tama Brodzka.W  wielkim Głęboczku jest przepust pod Drogą nr 15.Wykorzystać można 

rozebrane tory kolejowe w kierunku Brodnicy przez Tamę Brodzką aż z Jajkowa i włączyć w sieć ścierzek rowerowych które są w Brodnicy Zbiczno Osiek itd.Przyciągnąć w ten sposób Turystów do Gminy Brzozie by 

mogła się rozwijać i korzystać z powstałej trasy rowerowej.

3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

26
Ścieżka rowerowa Brodnica-Tama Brodzka-

Wielki Głęboczek-Brzozie-Janówko-Leźno

W gminie Brzozie nie mamy ani jednego km ścieżki rowerowej a zainteresowanie tematem jezt ogromne.

Przejażdżki rowerowe sacoraz bardziej popularne niestety jednak często z nich rezygnujemy mając na uwadze bezpieczeństwo swoje i dzieci z uwagi na brak ścieżek rowerowych.
3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

61
Budowa ścieżki pieszo-rowerowej pomiędzy 

miejscowościami Osiek-Strzygi

Budowa ścieżki pieszo-rowerowej, od miejscowości Osiek do granicy powiatu, byłaby zamknięciem istniejącej ścieżki. W Strzygach zamieszkuje wiele dzieci, budują się nowe domy. Sprzyjające warunki do turystyki pieszo-

rowerowej pozwalają na bezpieczne bliższe poznanie "małej ojczyzny". Wzmacnia to związanie z miejscowością, i zmniejsza prawdopodobieństwo w przyszłości porzucenia wsi na rzecz miasta. Zmniejsza wykluczenie, 

sprzyja kontaktom towarzyskim. Po wykorzystaniu ścieżki Osiek-Brodnica widać, że użytkownikami są nie tylko lokalni mieszkańcy, ale również turyści rowerowi, którzy w bezpieczny sposób mogą dotrzeć do pojezierza 

Brodnickiego. 

Budowa infrastruktury pieszo-rowerowej sprzyja poprawie zdrowia mieszkańców. Wielu ludzi uprawia spacery, dzieci jeżdżą na rowerach z dala od ruchliwej jezdni. Również lokalny handel odnosi korzyści, ponieważ 

wygodniej i przyjemniej jest iść do sklepu po ścieżce, niż jechać na zakupy do miasta. 

Sprzyja to również rozwojowi regionu poprzez przyciąganie nowych mieszkańców, na tereny wiejskie. 

3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

62 Bezpieczna droga Osiek Strzygi Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy drodze Osiek - Strzygi. Poprawi to bezpieczeństwo na drodze. Zwiększy aktywność fizyczną okolicznych mieszkańców. 3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

73
Rozwój turystyki i gospodarstw 

agroturystycznych przez budowę ścieżek pieszo- 

rowerowych

Uważam, że gminy z najatrakcyjnieszymi krajobrazowo miejscami powinne być objęte wspólnym projektem budowy ścieżek pieszo-rowerowych, które by je połączyły, zapewniając turystyce pieszej i rowerowej dostęp do 

atrakcyjnych obszarów Pojezierza Brodnickiego. Do tego wzdłuż pieszej przydałaby się mała infrastruktura w postaci tablic edukacyjnych z opisami historii na miejsc i walorów przyrodniczych.
3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.1 Ścieżki rowerowe NIE

85
Budowa, przebudowa, rozbudowa oraz remonty 

dróg na terenie Gminy Świedziebnia
Planuje się realizację zadań dotyczących inwestycji drogowych  wraz z infrastrukturą towarzyszącą poprzez budowę, przebudowę, rozbudowę oraz remont dróg na terenie Gminy Świedziebnia Świedziebnia 3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.2 Drogi NIE

6 Oswietlenie drogi i chodnik w brzoziu Proszę o zrobienia oświetlenie i chód ika w brzoziu przy ul brzoie 140 3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.2 Drogi NIE

28 Droga Najmowo -Kruszyny Szlachetne Droga ta jest krutką bezpieczną do miasta Brodnicy,wystarczy połączyć odcinek z Najmowa do Kruszyn asfaltem. 3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.2 Drogi NIE

1
Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych 

wraz z niezbędną infrastrukturą do ładowania na 

terenie Gminy Miasta Brodnicy

Zakup ekologicznych autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania do realizacji zadań przewozowych w obrębie istniejących linii autobusowych w Brodnicy. Utworzenie  zielonych przystanków - wiat przystankowych. M. Brodnica
3.1: Rozwinięta infrastruktura 

komunikacyjna

3.1.3 Transport 

publiczny
TAK



LP Tytuł pomysłu Opis pomysłu JST CEL WIĄZKA IIT

22
Przełamanie zapaści komunikacyjnej w 

Powiecie Brodnickim

Rozwinięcie sieci szybszej i bezpieczniejszej sieci komunikacyjnej dotyczącej w szczególności infrastruktury drogowej i kolejowej. W szczególności droga nr 15 Grębocin - Ostróda oraz droga nr 

560, 543 i 534 Sierpc - Grudziądz. Przywrócenie  bezpośrednich połączeń kolejowych pasażerskich do Gdańska, Warszawy, Torunia, Bydgoszczy z miasta powiatowego Brodnica.

Najbliższe drogi szybkiego ruchu i autostrady znajdują się od Brodnicy w odległości do autostrady A1 - 53 km z średnim czasem przejazdu 50 min. A do drogi szybkiego ruchu S7 w Ostrudzie 71 

km z średnim czasem dojazdu 1 godzina. Dotarcie do i z miasta Brodnicy do Wyżej wymienionych miast odbywa się przynajmniej z jedną lub dwiema przesiadkami.

Wobec tego infrastruktura drogowa i kolejowa nie sprzyja rozwojowi przedsiębiorczości oraz nie sprzyja rozwojowi turystyki.

3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.3 Transport publicznyNIE

38 Transport bez barier 

Powiat brodnicki powinien nawiązać współpracę z jednym lub kilkoma przewoźnikami, którzy niewielkimi busami będą regularnie podróżowali po mniejszych miejscowościach (z dużym naciskiem na Gminę Zbiczno). W tej 

chwili transport odbywa się bardzo rzadko i za pomocą głównego przewoźnika KPTS, którego ceny biletów do Brodnicy są na poziomie dojazdu do Torunia pociągiem. Podsumowując, dużo linii busowych z i do Brodnicy - 

jak na region turystyczny przystało. 

3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.3 Transport publicznyNIE

45
Integracja i stworzenie węzła 

przesiadkowego kolejowo-autobusowego
Rewitalizacja dworca kolejowego i stworzenie dworca kolejowo-autobusowego, który zintegruje połączenia. 3.1: Rozwinięta infrastruktura komunikacyjna3.1.3 Transport publicznyNIE

1 Odnowa przestrzeni parku miejskiego w Górznie
Projekt ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej parku miejskiego w Górznie,  w celu poprawienia atrakcyjności  Miasta i Gminy Górzno, w ramach projektu planowane są m.in. cięcia 

pielęgnacyjne drzew i krzew, nowe nasadzenia, montaż małej architektury, naprawa istniejących ścieżek pieszych.
Górzno 3.2: Zrównoważona turystyka

3.2.1 Odnowa 

przestrzeni
TAK

1
Rewitalizacja Parku Fryderyka Chopina w 

Brodnicy
Pielęgnacja zieleni, nowe nasadzenia, modernizacja alejek, ustawienie elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci. Odbudowa sceny plenerowej służącej organizacji koncertów kameralnych. M. Brodnica 3.2: Zrównoważona turystyka

3.2.1 Odnowa 

przestrzeni
TAK

1 Renowacja parku w Świedziebni W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie pielęgnacji istniejącego drzewostanu, dokonanie nasadzeń uzupełniających, wyposażenie w architekturę ogrodową oraz modernizację ciągów komunikacyjnych. Świedziebnia 3.2: Zrównoważona turystyka
3.2.1 Odnowa 

przestrzeni
TAK

1 Odnawiamy tereny gminne Projekt składa się z kilku elementów i dotyczy zagospodarowania terenów za halą sportową w Zbicznie i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zbicznie i terenu wokół świetlicy wiejskiej w Zbicznie. Zbiczno 3.2: Zrównoważona turystyka
3.2.1 Odnowa 

przestrzeni
TAK

1 Budowa tężni solankowej   

Projekt ma na celu stworzenie mieszkańcom Gminy warunków do rekreacji i wypoczynku oraz wzmocnienia systemu immulogicznego odpowiedzialnego za odporność organizmu. W ramach projektu zakłada się budowę 

niewielkiej tężni solankowej wraz ze zbiornikiem na solankę oraz w szczególności z ławkami parkowymi w jej sąsiedztwie. Tężnia solankowa będzie miała konstrukcję drewnianą, wypełniona np. brzozowymi witkami, czy 

gałązkami śliwy, po których będzie spływała solanka.

Bartniczka 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja TAK

1
Budowa kompleksu sportowego  w celu 

udostępnienia terenów dla mieszkańców i 

stworzenia miejsca do wypoczynku i rekreacji 

Uzasadnienie realizacji projektu:

Projekt ma na celu udostępnienie terenów dla mieszkańców gminy i stworzenie im warunków do rekreacji, w ramach odnowy przestrzeni publicznej, poprzez wybudowanie  boiska sportowego wraz infrastruktura 

towarzyszącą.  
Bartniczka 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja TAK

1
Stworzenie miejsca wypoczynku i rekreacji w 

miejscowości Świecie, gmina Brzozie

Atrakcyjne zagospodarowanie terenu dla dzieci i młodzieży, mała architektura do rekreacji i wypoczynku dla społeczności lokalnej, stworzenie miejsc parkingowych. Inwestycja zostanie zrealizowana w miejscowości 

Świecie, gmina Brzozie. W ramach zagospodarowania terenu planuje się wyznaczenie szlaków komunikacyjnych, wykonanie ogrodzenia panelowego, oświetlenia hybrydowego, nasadzeń ozdobnych, ustawienie ławek 

parkowych i koszy na śmieci, tablicy regulaminowej. Miejsce rekreacji i wypoczynku składać się będzie z przestrzeni dla dzieci i młodzieży wyposażonej w urządzenia zabawowe i sportowe, przestrzeni dla dorosłych z wiatą 

wypoczynkową i miejscem na grill/ognisko, parkingu umożliwiającego wygodne i bezpieczne zaparkowanie samochodu przy wyznaczonym miejscu rekreacji. 

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja TAK

1
Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na 

terenie miasta i gminy Jabłonowo Pomorskie

Zagospodarowania terenu w Jabłonowie Pomorskim przy Centrum Kultury i Sportu poprzez wyposażenie terenu w architekturę, modernizację ciągów komunikacyjnych, budowę muszli koncertowej, wodotrysk, oświetlenie 

parkowe, parking, kontener sanitarny. Wykonanie takiej inwestycji zwiększy atrakcyjności turystycznej regionu przy jednoczesnym poszanowaniu zasobów przyrody.

Jabłonowo 

Pomorskie
3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja TAK

48
Budowa ogólnodostępnej drewnianej tężni 

solankowej w Gminie Brzozie.

Projekt polega na odnowie przestrzeni publicznej - gruntów stanowiących własność Gminy. Zadanie dotyczy budowy tężni solankowej wraz z instalacjami (wodociągową, elektryczną, technologiczną); budowy zbiornika 

podziemnego na solankę; budowy zbiornika podziemnego przelewowego; budowy obiektów małej architektury w miejscu publicznym – ławek i koszy; ewentualnego wykonania niwelacji terenu; nasadzeń ozdobnych; 

budowy utwardzenia terenów ciągów pieszych i otoczenia obiektu. Tężnia solankowa będzie służyć powszechnemu korzystaniu i spełniać warunki dostosowania do potrzeb seniorów i osób z niepełnosprawnościami, z 

nieodpłatnym dostępem. Mikroklimat, który tworzy się wokół tężni ma działanie profilaktyczne i lecznicze, przynosi niewymierne korzyści zdrowotne dla ludzi. W obrębie obiektu organizowane będą m.in. akcje eko-

informacyjne, edukacja przyrodnicza, zajęcia rekreacyjno-ruchowe.

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

49
Doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w 

m. Wielkie Leźno. 

Modernizacja i doposażenie miejsca rekreacji i wypoczynku w m. Wielkie Leźno, gmina Brzozie. Wykonanie ogrodzenia istniejącego boiska trawiastego, oświetlenie hybrydowe, budowa trybuny, wyznaczenie ciągów 

komunikacyjnych, nasadzenia ozdobne, mała architektura: ławki, kosze na śmieci, doposażenie w urządzenia zabawowe i sportowe, street workout. Budowa parkingu umożliwiającego wygodne i bezpieczne 

zaparkowanie samochodu przy wyznaczonym miejscu rekreacji. Ogólnodostępne miejsce służące do realizacji lokalnych wydarzeń sportowych i kulturalnych, przystosowane do potrzeb seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami, przeznaczone do spędzania czasu wolnego w ruchu, na świeżym powietrzu. Miejsce do rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społeczności 

lokalnej. 

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

50
Budowa placów zabaw w m. Zembrze, Wielkie 

Leźno i Sugajno.

Odnowa przestrzeni publicznych w gminie Brzozie. Budowa placów zabaw na niezagospodarowanych terenach stanowiących własność Gminy w miejscowościach: Zembrze, Wielkie Leźno i Sugajno. 

W każdej z trzech miejscowości wykonane zostanie: ogrodzenie placu zabaw, montaż oświetlenia hybrydowego, wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, nasadzenia ozdobne, ustawienie urządzeń zabawowych i 

sportowych, elementy siłowni zewnętrznej, architektura drewniana: ławki, kosze na śmieci, altana, tablica informacyjna; wyznaczenie miejsc parkingowych. Miejsca będą przystosowane do potrzeb seniorów i osób z 

niepełnosprawnościami, przeznaczone do spędzania czasu wolnego w ruchu, na świeżym powietrzu. Miejsce do rozwijania sprawności fizycznej dzieci i młodzieży, integracji międzypokoleniowej i aktywizacji społeczności 

lokalnej. 

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

8 Street workout

Zewnętrzna siłownia  do kalisteniki.

Ścieżka  rowerowa krajoznawcza z przystankami do ćwiczeń  z kalisteniki na terenie naszej gminy bądź w połączeniu z miejscowościami sąsiednimi. W szczególnym uwzględnieniem potrzeb  młodzieży jak również  

wszystkich mieszkańców. 

3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

23 Młodzież 
Miejsce do spotkań dla młodzieży

Np. Obudowana altanka, Domek
3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

25 Rodzinny parkour 
Plac do aktywności ruchowo-siłowej dla dzieci, młodzieży i dorosłych, gdzie można rywalizować, próbować swoich sił, trenować sprawność. Tor przeszkód, parkour, elementy z opon, lin, drabinek, ławek, pochylni itp. 

Duży i urozmaicony, żeby cała rodzina mogła spędzić tam całe popołudnie. Z gastronomią, toaletami, miejscem do odpoczynku.
3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.2 Rekreacja NIE

1
Zagospodarowanie terenu wokół jeziora 

Wichulec, gm Bobrowo 
Budowa pomostu, utwardzenie dojazdu, zagospodarowanie terenu w otoczeniu pomostu. Bobrowo 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora TAK

1
Zagospodarowanie miejsc rekreacji i 

wypoczynku w obrębie Jez. Wielki Głęboczek i 

Jez. Janówko

Jez. Wielki Głęboczek – zagospodarowanie nieruchomości o nr ew. 240/22 w Wielkim Głęboczku. Planuje się zagospodarowanie terenu poprzez stworzenie miejsca rekreacji zaprojektowanego z myślą o turystach, 

okolicznych mieszkańcach oraz wędkarzach. Miejsce zostanie wyposażone  w drewnianą wiatę, miejsce na grill, elementy małej architektury drewnianej m.in. ławki, kosze na śmieci oraz tablice edukacyjne oraz 

architektura edukacyjna o tematyce nawiązującej do jezior i ich ochrony, wędkarstwa, gatunków ryb, bezpieczeństwa nad wodą. 

Jez. Janówko - nieruchomość nr  29, Janówko, gmina Brzozie. Planuje się wykonanie slipu wodnego w obrębie istniejącej plaży, przeznaczonego do wodowania lekkich łodzi, kajaków i sprzętu pływającego osób 

korzystających z rekreacji wodnej nad Jez. Janówko. W obrębie plaży wykonane zostanie oświetlenie hybrydowe oraz wyposażone miejsce rekreacyjne w dodatkowe elementy architektury drewnianej tj. ławki, leżaki 

plażowe, plac zabaw, miejsce na grill/ognisko, a także wyznaczone miejsce do parkowania samochodów. Planuje się wytyczenie i budowę ścieżki spacerowej, rekreacyjnej wzdłuż Jez. Janówko – Promenady Św. Jana. 

Ścieżka przebiegałaby pasem przybrzeżnym Jez. Janówko, od strony m. Brzozie wzdłuż drogi powiatowej do plaży w Janówku. Zakupiony zostanie sprzęt wodny, tj. kajaki, rowery wodne, deski SUP.

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora TAK

1 Modernizacja i remont plaży miejskiej w Górznie.
Projekt ma na celu uporządkowanie i zagospodarowanie przestrzeni publicznej plaży miejskiej w Górznie,  w celu poprawienia atrakcyjności Miasta i Gminy Górzno. W ramach projektu planowana jest między innymi  

wymiana części poszycia pomostów na deski kompozytowe, wymiana niezbędnej podkonstrukcji i prace towarzyszące.
Górzno 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora TAK

1 Gminna plaża - to jest to!
Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych nad jeziorem Łąki i jeziorem Wielkie Partęczyny poprzez budowę pomostów, budowę wiat rekreacyjnych, przebieralni, miejsc parkingowych, boisk do gry w piłkę siatkową 

plażową, montaż urządzeń małej infrastruktury i oświetlenia solarnego.
Zbiczno 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora TAK

86
Stabilizacja poziomu lustra wody jeziora Księte,  

gm.  Świedziebni

Wstępnie zakres prac będzie obejmował m.in. regulację poziomu krawędzi przelewu z wykonaniem  oczepu na  istniejącej  ściance  szczelnej oraz  z ukierunkowaniem  bystrotoku  kamiennego na odpływie. Celem 

planowanej inwestycji jest przywrócenie sprawności urządzenia piętrzącego oraz utrwalenie poziomu lustra wody. Świedziebnia 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora NIE

36 Park wodny w brzoziu Wykopanie i zarybienie parku wodnego, można by w lato chociaż wypić gdzieś piwo i posiedzieć w ładnym miejscu ze znajomymi a nie tak jak wyglada to teraz .. 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.3 Jeziora NIE



LP Tytuł pomysłu Opis pomysłu JST CEL WIĄZKA IIT

1 Bike Park w gminie Brzozie

Przedmiotem projektu jest budowa pierwszego w Polsce zrównoważonego parku rowerowego, stanowiącego atrakcję turystyczną na skalę ponadregionalną.  Projekt polega na wytyczeniu tras rowerowych typu single 

track w lokalizacjach: Wielkie Leźno, Wielki Głęboczek. Planuje się budowę 10 km jednokierunkowych ścieżek o różnym stopniu trudności, tym samym grupą docelową staną się całe rodziny, a nie tylko doświadczeni 

rowerzyści. Przy każdej z tras powstanie jedno miejsce postojowe (początek trasy), które zostanie wyposażone w wiatę, ławki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, tablicę regulaminową/ informacyjną oraz samoobsługową 

stację naprawy rowerów. W ramach projektu planuje się zakup rowerów elektrycznych – 8-10 szt. Realizacja inwestycji nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Do budowy tras single track wykorzystywane są 

rodzime materiały lub takie o neutralnym wpływie na środowisko, oraz naturalne ukształtowanie terenu, bez konieczności niwelacji, betonowania i innych uciążliwych robót budowlanych. Wyznaczenie tras rowerowych 

doprowadzi do zorganizowania i skanalizowania ruchu turystycznego, w taki sposób by ominąć obszary wrażliwe na erozję i podlegające szczególnej ochronie z punktu widzenia wartości przyrodniczej. 

Brzozie 3.2: Zrównoważona turystyka
3.2.4 Produkt 

turystyczny
TAK

37 Eko-gokarty dla młodszych i starszych

Gokarty elektryczne mogą nie tylko zapewnić dodatkowe miejsce rekreacyjne dla mieszkańców powiatu, którzy mogliby razem z swoimi dziećmi spędzać wspólnie czas w takim miejscu czy sposób 

na np. integracje młodzieży szkolnej, ale także byłaby to dodatkowa atrakcja dla turystów odwiedzających nasze pojezierze i powiat, niezależna od warunków pogodowych jeśli znajdowałaby się na 

hali. Powiększyłaby się infrastruktura gospodarcza i powstały by miejsca pracy. Natomiast to, że gokarty będą elektryczne będzie nie tylko przyjazne środowisku, ale może także idealnie współgrać 

z promocją regionu jako miejsca starającego się dbać o przyrodę w powiecie i niezanieczyszczającego niepotrzebnymi spalinami

3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.4 Produkt turystycznyNIE

55
Identyfikacja wizualno-promocyjna Pojezierza 

Brodnickiego

Pojezierze Brodnickie to fantastyczny kierunek turystyczny...co z tego jeśli panuje w nim chaos, brak spójności komunikacyjnej, brak nowoczesnej i aktualnej informacji o możliwościach spędzenia tu czasu, brak 

połączenia jednym symbolem lub identyfikacja wizualną podmiotów, instytucji, organizacji, które zajmują się turystyką, edukacja i promocją kultury. 

Warto zaprojektować spójną księ....

3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.4 Produkt turystycznyNIE

81 Wsiadaj na rower Elektryczne rowery w każdej gminie aby dojeżdżac w odległe miejscowości 3.2: Zrównoważona turystyka 3.2.4 Produkt turystycznyNIE

40 PSZOK w Gminie Brzozie Stworzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, organizacja i wyposażenie. Brzozie 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.1 Odpady NIE

41 SMOK 
System Monitorowania Odpadów Komunalnych SMOK - system podziemnej, selektywnej zbiórki odpadów to narzędzie służące mieszkańcom, przedsiębiorstwom komunalnym i samorządom do skutecznej segregacji 

odpadów.
Brzozie 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.1 Odpady NIE

42 Kampania społeczna promująca Zero waste Kampania promująca projektowanie i zarządzanie produktami oraz procesami, aby systematycznie eliminować szkodliwość odpadów i materiałów oraz zmniejszać ich objętość, przetwarzać i odzyskiwać wszystkie zasoby. Brzozie 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.1 Odpady NIE

82
Termomodernizacja budynku Stacji Uzatniania 

Wody w Rokitnicy Nowej w Gminie Świedziebnia
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie audytu energetycznego, kompleksową modernizację energetyczną budynku SUW w Gminie Świedziebnia. Świedziebnia 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.2 Gospodarka wodno-ściekowaNIE

83
Zagospodarowanie terenu Stacji Uzdatniania 

Wody w miejscowości Rokitnica Nowa w Gminie 

Świedziebnia

W ramach projektu przewiduje się zagospodarowanie terenu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rokitnica Nowa w Gminie Świedziebnia Świedziebnia 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.2 Gospodarka wodno-ściekowaNIE

87
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 

oraz budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 

Gminy Świedziebnia

Projekt polega na budowie przydomowych czyszczalni ścieków oraz budowie sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Świedziebnia i ma na celu  poprawę warunków funkcjonowania i podniesienie standardu świadczonych 

usług dla mieszkańców. Realizacja projektu ma strategiczne znaczenie dla trwałego rozwoju gminy i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców na wsi.
Świedziebnia 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.2 Gospodarka wodno-ściekowaNIE

88
Przebudowa oraz remont przepompowni 

ścieków na terenie Gminy Świedziebnia

Celem projektu jest przebudowa oraz remont przepompowni ścieków na terenie Gminy Świedziebnia oraz poprawa warunków funkcjonowania i podniesienie standardu świadczonych usług dla mieszkańców gminy 

Świedziebnia.
Świedziebnia 3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.2 Gospodarka wodno-ściekowaNIE

1 Odnowa centrum wsi Gorczenica i Mszano

Projekt obejmować będzie remont i przebudowę obiektów pełniących funkcje społeczne i kulturalne  we wsiach Gorczenica i Mszano wraz z zagospodarowaniem ich otoczenia.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:  

1) w Mszanie montaż ogrzewania w formie pompy ciepła wraz z systemem fotowoltaicznym, wymianę podłogi i kapitalny remont sali, łazienek i kuchni (wraz z wyposażeniem),  wykonanie systemu wentylacji i ociepleniem 

budynku oraz zagospodarowanie terenu przyległego do budynku;

2) w Gorczenicy wymiana dachu budynku (obecnie pokrycie eternitowe), kapitalny remont sali,  kuchni i łazienek (wraz z wyposażeniem), montaż wentylacji, wykonanie ocieplenia budynku oraz instalacja sytemu 

ogrzewania w formie pompy ciepła wraz z systemem  fotowoltaicznym  oraz zagospodarowanie przyległego terenu.

Gm. Brodnica
3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

1 Ciepłownia loklana w Mieście i Gminie Górzno..

Projekt ma na celu poprawę  działania lokalnej ciepłowni. Przewidywany zakres modernizacji i przebudowy polegać będzie na wymianie starych, szwankujących kotłów na olej opałowy oraz brykiet drzewny na 

nowoczesne oraz efektywne kotły na biomasę w postaci pelletu. Obecnie przy budynku szkoły istnieje stara kotłownia na brykiet drzewny oraz kocioł olejowy, która obsługuje budynek szkoły, halę sportową, budynek 

rodzinnego domu dziecka, budynek remizy strażackiej osp oraz postoju karetek, budynek zakładu usług komunalnych.  W zakresie inwestycji planuje się wymianę kotłów wraz z instalacjami i urządzeniami 

technologicznymi kotłowni oraz prace ogólnobudowlane towarzyszące. Powyższe ma na celu generację oszczędności, zapewnienie podtrzymania działania ogrzewanych budynków oraz poprawę jakości powietrza.

Górzno
3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

1
Kompleksowa modernizacja energetyczna 

obiektów użyteczności publicznej na terenie 

gminy Jabłonowo Pomorskie 

Inwestycja dotyczące kompleksowej modernizacji obiektów użyteczności publicznej, która powinna polegać na przeprowadzeniu audytu energetycznego, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz z 

wymianą źródeł ciepła, która doprowadzi do redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej. Realizacja inwestycji umożliwi obniżenie kosztów funkcjonowania budynków poprzez zmniejszenie zużycia paliwa opałowego.

Jabłonowo 

Pomorskie

3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

1
Rozbudowa i modernizacja ciepłowni w 

Jabłonowie Pomorskim

Modernizacja sieci ciepłowniczej lokalnej na terenie Jabłonowa Pomorskiego bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza. Ponadto realizacja tej inwestycji będzie 

przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu.

Z uwagi zły stan techniczny ciepłowni konieczny jest jego remont i modernizacja. Ponadto brak magazynu znacząco utrudnia poprawne funkcjonowanie ciepłowni. Z uwagi na brak sieci gazowej oraz duże koszty zakupu 

oleju opałowego planowany zakup i montaż dotyczy piecy na biomasę.

Jabłonowo 

Pomorskie

3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

1
Kompleksowa modernizacja energetyczna 

komunalnego budynku mieszkalnego

W ramach projektu chcielibyśmy przeprowadzić audyt energetyczny oraz wykonać kompleksową modernizację energetyczną komunalnego budynku mieszkalnego m.in. wymienić stolarkę okienną i drzwiową, docieplić 

dach, wykonać elewację budynku.
Świedziebnia

3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

1
Kompleksowa modernizacja energetyczna 

budynku użyteczności publicznej w Gminie 

Świedziebnia

W ramach projektu chcielibyśmy  przeprowadzić audyt energetyczny,, kompleksową modernizację energetyczną budynku użyteczności publicznej w Gminie Świedziebnia wraz z wykorzystaniem instalacji OZE i wymianą 

źródła ciepła.
Świedziebnia

3.3: Rozwinięta infrastruktura 

ekologiczna

3.3.3 Efektywność 

energetyczna
TAK

34 Czyste i zdrowe środowisko na codzień

1. Przyłożenie większej wagi do jakości powietrza w Brodnicy i w całym powiecie poprzez edukację, pomiary powietrza i dymów z kominów, promocja zmiany sposobów ogrzewania. Skuteczne egzekwowanie prawa w 

tym zakresie. 2. Zadbanie o czystość wiosek, lasów i brzegów jezior poprzez: edukację, cykliczne akcje sprzątania, egzekwowanie prawa od właścicieli terenów i od osób wywożących śmieci do lasu. Konkursy na czyste 

gospodarstwo, najpiękniejszy ogród w danym sołectwie. Akcje sprzątania i upiększania miasteczek np Zbiczna. REgulacje które ograniczą zaśmiecanie przestrzeniu publicznej reklamami (wszechobecne i szpecące 

banery na co drugim płocie itp)

3.3: Rozwinięta infrastruktura ekologiczna3.3.3 Efektywność energetycznaNIE


