
 

     

 
 

 

                                                      

 

        

 

 

           

  

 

 

 

 

  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Rozwiązania informatyczne 

WARTO ŚĆ PROJE KTU:  

3  60 8  5 74 ,63  PL N  

 

WKŁAD BUD ŻETU  

MIAST A:  

   7 49  532 ,9 6  PL N  

 

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A:  

2  85 9 0 41 ,67  PL N  

w tym:  

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A                       

z  EFRR:  

2  55 8 0 89 ,92  PL N  

WYSO KO ŚĆ 

DOFI NANSOW ANI A                       

z  BU DŻET U P AŃSTW A :  

   3 00  951 ,7 5  PL N  

 

Regionalny Program 

Operacyjny Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 

2014-2020 

 

Oś priorytetowa 6. Solidarne 

społeczeństwo i konkurencyjne 

kadry  

Działanie 6.4. Rewitalizacja oraz 

inwestycje w infrastrukturę 

edukacyjną w ramach ZIT  

Poddziałanie 6.4.1. 

Rewitalizacja obszarów 

miejskich i ich obszarów 

funkcjonalnych w ramach ZIT 

 

TERMI N REALIZ ACJ I :  

22.12.2017 - 30.11.2019 

 

NUMER  P ROJEKT U :  

RPKP.06.04.01-04-0001/19 

 

„Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia 
Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” 

 

Projekt „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego 
Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu” (BCOPW) dotyczy remontu wraz z zakupem 
niezbędnego wyposażenia lokali wydzielonych w budynku przy ul. Gdańskiej 5, które znajdują się na 
rewitalizowanym obszarze miasta. BCOPW zostanie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.    

 

Kontakt: 

Wydział Funduszy Europejskich 

tel. 52 58 58 138 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

 

Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i obywatelskiej.  
Cele szczegółowe: utworzenie adekwatnej infrastruktury dla podmiotu stanowiącego wsparcie                                 
dla działalności organizacji pozarządowych działających na terenie rewitalizowanego obszaru, dostosowanej 
do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwiększenie poziomu integracji społecznej osób zamieszkujących 
zdegradowane obszary oraz obniżenie poziomu zagrożenia wykluczeniem społecznym, rozszerzenie oferty 
edukacji pozaformalnej dla dzieci, podwyższenie poziomu kapitału społecznego, podwyższenie standardu 
zabytkowej zabudowy na rewitalizowanym obszarze i poziomu dziedzictwa kulturowego Bydgoszczy. 
 
 
Zakres projektu obejmuje m.in.:  

 Prace budowlane tj. m.in.: instalacje elektryczne, instalacje niskoprądowe, wentylacja, izolacje 
przeciwwilgociowe (izolacja pozioma posadzki podszybia,  izolacja pionowa ścian fundamentowych 
szybu), sanitariaty i winda dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, schody żelbetowe, 
instalacje wodno – kanalizacyjne, CO, PPOŻ 

 Wyposażenie tj. m.in.: meble, komputery, ekrany, drukarki, projektory, żaluzje i rolety, system 
nagłaśniający i system wystawienniczy 

 Promocję projektu  
 
Wskaźniki produktu (rok docelowy 2019): 

 Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami  - 1 szt. 

 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich                        
- 769,49 m2 

 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach – 1 szt. 

 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją – 0,11 ha 

 
Wskaźnik rezultatu (rok docelowy 2020): 

 Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach - 2 szt. 

 Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych                          
lub komercyjnych na obszarach miejskich – 1500 os. 

 Liczba nowo utworzonych usług na obszarze rewitalizowanym – 3 szt. 


