
Lp.
Lokalizacja 

projektu
Tytuł projektu Wnioskodawca

Forma 
prawna

 Wartość całkowita  
(brutto) 

 Wnioskowane 
dofinansowanie 

Proponowane 
dofinansowanie

Nr 
projektu Informacje/Uwagi 

1 Śródmieście

BOSKA WENECJA I - 
zintegrowany projekt 
rewitalizacyjny - Centrum 
Rozwoju Małego Dziecka

Fundacja 12 
Kamienica

NGO           759 000,00 zł 379 000,00 zł 379 000,00 zł
WF-

I.062.1.2
8.2017

Remont budynku (w tym część zewnętrzna) na 
działalność związaną z opieką nad dziećmi do lat 3, 
wsparciem rodziny, aktywizacją zawodową kobiet, 
programami profilaktycznymi zdrowotnymi, 
terapeutycznymi, kulturalnymi, integracyjnymi. 
Wszystkie etapy przedsięwzięcia BOSKA WENECJA 
budują istotny kwartał działań przestrzennych i miejsce 
aktywizacji społecznej. Najbliższe sąsiedztwo Wyspy 
Młyńskiej. Wnioskodawca z dużym doświadczeniem w 
animacji kulturalnej. Złożył również projekt społeczny. 
Projekt komplementarny z projektami złożonymi przez 
Wyższą Szkołę Gospodarki (WSG). Partnerstwo. 
Wnioskodawca wnioskował o 50% dofinansowania. 

2 Śródmieście

BOSKA WENECJA II - 
zintegrowany projekt 
rewitalizacyjny  Bydgoska 
Przestrzeń Integracji i 
Animacji Społecznej

Nad Starym Kanałem
Sp. z o.o.

Przeds.        1 057 000,00 zł           739 900,00 zł 634 200,00 zł
WF-

I.062.1.2
5.2017

Remont budynku (w tym termomodernizacja i zieleń) na 
działalność związaną z dalszym rozwojem Frymarku - 
sprzedaż i promocja lokalnych produktów, przestrzeń 
sprzedażowa i dla in. działań pro-przedsiębiorczych i 
kulturalnych. Wszystkie etapy przedsięwzięcia budują 
istotny kwartał działań przestrzennych i miejsce 
aktywizacji społecznej. Najbliższe sąsiedztwo Wyspy 
Młyńskiej. Wnioskodawca z dużym doświadczeniem w 
animacji kulturalnej. Złożył również projekt społeczny. 
Projekt komplementarny z działaniami WSG. 
Partnerstwo. 

3 Śródmieście

BOSKA WENECJA III - 
zintegrowany projekt 
rewitalizacyjny  Lokalne 
Centrum Przemysłów 
Kreatywnych, Integracji 
Międzypokoleniowej, Usług i 
Przedsiębiorczości 
Społecznej

Fundacja 12 
Kamienica

NGO        1 096 800,00 zł           767 760,00 zł 658 080,00 zł
WF-

I.062.1.2
6.2017

Remont budynku (w tym część zewnętrzna) na 
działalność animacyjną, aktywizujacą osoby zagrożone 
wykluczeniem - utworzenie spółdzielni socjalnej, 
warsztaty rękodzielnicze, sklep charytatywny, 
nawiązanie do tradycji drukarskich i popularyzatorskich 
czytelnictwa w tym miejscu. Wszystkie etapy 
przedsięwzięcia budują istotny kwartał działań 
przestrzennych i miejsce aktywizacji społecznej. 
Najbliższe sąsiedztwo Wyspy Młyńskiej. 
Wnioskodawca z dużym doświadczeniem w animacji 
kulturalnej. Złożył również projekt społeczny. Projekt 
komplementarny z działaniami WSG. Partnerstwo. 

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Użyteczno ść publiczna

Lista podstawowa



4 Śródmieście

BOSKA WENECJA IV - 
zintegrowany projekt 
rewitalizacyjny  - 
interaktywna przestrzeń 
bydgoskiego dziedzictwa 
przemysłowo-kulturowego 
na szlaku TeH2O wraz z 
centrum społecznej 
odpowiedzialności biznesu

Browar Wyspa 
Młyńska Sp. z o.o.

Przeds.        1 398 500,00 zł        1 188 725,00 zł 632 700,00 zł
WF-

I.062.1.2
7.2017

Remont 2 budynków (w tym Stara Lodownia-pustostan, 
też elementy zewnętrzne i termomodernizacja) na 
działalność związaną z ożywieniem tradycji 
przemysłowej-browarnictwa, jako otwarte miejsce 
działań aktywistów społ. i terapeutów. Wszystkie etapy 
przedsięwzięcia budują istotny kwartał działań 
przestrzennych i miejsce aktywizacji społecznej. 
Najbliższe sąsiedztwo Wyspy Młyńskiej. 
Wnioskodawca z dużym doświadczeniem w animacji 
kulturalnej. Złożył również projekt społeczny. Projekt 
komplementarny z działaniami WSG. Partnerstwo. 
Szac. wysokość kosztów kwalifikowanych do dof. 
wynosi 1.054.500 zł.   

5 Śródmieście

POMORZANIN 
REAKTYWACJA - ochrona 
cennej przestrzeni publicznej 
i nadanie jej funkcji 
kulturotwórczych, 
miastotwórczych, 
edukacyjnych i społecznych

Moderator Inwestycje 
Sp. z o.o. (realizator:  

Pomorzanin 
Sp. z o.o.)

Przeds.       10 568 257,63 zł        7 303 267,47 zł 800 000,00 zł
WF-

I.062.1.1
2.2017

Ożywienie obiektu kultury będącego częścią 
tożsamości historycznej, kulturalnej miasta. Remont 
budynku, wyposażenie sali koncertowej, wprowadzenie 
funkcji widowiskowej, wystawienniczej, konferencyjnej, 
zagospodarowanie terenu. Wnioskodawca złożył też 12 
wniosków dot. projektów społecznych. Bardzo dobrze 
wpisuje się w koncepcję rewitalizacji społecznej 
poprzez kulturę. Duża wiarygodność wnioskodawcy.  

6 Okole

Rozwój infrastruktury 
Muzeum Fotografii wraz z 
utworzeniem Izby Pamięci 
Osiedla Okole

WSG w Bydgoszczy Uczelnia           555 000,00 zł           333 000,00 zł 333 000,00 zł
WF-

I.062.1.8
1.2017

Projekt dot. zabytkowego obiektu. Kontynuacja 
wcześniej podjętych działań. Projekt zakłada realizację 
prac w części zewnętrznej oraz ogólnodostępnym 
otoczeniu budynku. Miejsce realizacji projektów 
społecznych złożonych przez Wnioskodawcę. 

7 Okole
Rozwój Centrum Usług 
Społecznych - rozbudowa 
budynku przy ul. Garbary 2

WSG w Bydgoszczy Uczelnia        1 085 000,00 zł           434 000,00 zł 434 000,00 zł
WF-

I.062.1.7
6.2017

Rozbudowa budynku oraz adaptacja otoczenia w celu 
stworzenia Centrum Usług Społecznych, w tym opieki 
nad dzieckiem, edukacji rodzinnej i poradnictwa 
psychopedagogicznego. Wnioskdawca złożył projekty 
społeczne. Partnerstwo. Wnioskodawca wnioskował o 
40% dofinansowania.



8 Okole

Remont budynku przy
ul. A. Naruszewicza 11 na 
potrzeby działalności 
Centrum Integracji 
OKOLICA 3.0

WSG w Bydgoszczy Uczelnia           560 000,00 zł           476 000,00 zł 336 000,00 zł
WF-

I.062.1.8
6.2017

Remont elewacji, termomodernizacja, oświetlenie, 
zagospodarowanie patio. Projekt powiązany z 4 
projektami przedsięwzięcia BOSKA Wenecja. 
Wnioskodawca doświadczony zarówno w samej 
realizacji projektów europejskich, jak i działaniach 
prospołecznych, rewitalizacyjnych.                                        

9 Śródmieście

Stworzenie ośrodka inicjatyw 
społecznych, jako 
ogólnodostępnej bazy do 
wspólnego dzialania dla 
dobra społeczności lokalnej 
(młodzież, społecznicy, 
grupy sąsiedzkie) - 
rozbudowa historycznego 
budynku przy ul. Terasy 2 
(kawiarenka społeczna wraz 
ze świetlicą - salą 
konferencyjną)

Związek Harcerstwa 
Rzeczypospolitej 
Okręg Kujawsko-

Pomorski

NGO        1 117 000,00 zł           949 450,00 zł 670 200,00 zł
WF-

I.062.1.5
9.2017

Kolejny etap renowacji cennego, zdegradowanego 
kompleksu budynków, związanego z tradycjami 
rzemieślniczymi (stolarnia, kowalstwo, cukiernia), silny 
aspekt społeczny - ogólnodostępna kawiarenka 
społeczna, salka konferencyjna, podwórko. Złożone 2 
projekty społeczne. Wnioskodawca prowadzi aktywną 
działalność społeczną.

10 Okole

Rewitalizacja zabytkowego 
teatru, funkcjonującego nad 
Starym Kanałem Bydgoskim 
w latach 1882-1910 - etap I

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe BON-

TON
Przeds.        6 000 000,00 zł        5 100 000,00 zł 800 000,00 zł

WF-
I.062.1.4
3.2017

Wyposażenie techniczne, ogrzewanie, oświetlenie, 
wyposażenie sceny teatralnej - obiekt cenny, 
historyczny, w trakcie realizacji - ważna funkcja 
kulturalna w obszarze. Wysoka wiarygodność 
wykonalności.

11 Stary Fordon

Adaptacja zabytkowej 
synagogi w Starym Fordonie 
na potrzeby centrum kultury i 
aktywności społecznej

Fundacja dla 
Uniwersytetu 

Kazimierza Wielkiego
NGO        4 400 000,00 zł        3 700 000,00 zł 800 000,00 zł

WF-
I.062.1.1
1.2017

Remont, wyposażenie, otoczenie bardzo cennego 
historycznie obiektu - kolejny etap prac.  Jedyny obiekt 
kultury zgłoszony z obszaru Starego Fordonu, aktywny 
wnioskodawca w realizacji działań kult.-społ. i 
pozyskiwaniu funduszy.

12 Śródmieście
Modernizacja przestrzenno-
funkcjonalna ośrodka sztuki 
współczesnej "Mózg"

Mózg Foundation - 
Fundacja Muzyki 

Współczesnej i Form 
Interdyscyplinarnych

NGO           852 000,00 zł           724 200,00 zł 511 200,00 zł
WF-

I.062.1.7
1.2017

Renowacja sal prób i koncertowo-wystawienniczej, 
zakup sprzętu nagłośnieniowego, oświetleniowego, 
renowacja wejścia, galeria zewnętrzna, pom. socjalne. 
Wnioskodawca o dużym doświadczeniu w obszarze 
kultury - marka muzyczna miasta. Sąsiedztwo kina 
Pomorzanin, planowane wspólne działania.

13 Bocianowo

Rewitalizacja  Ogrodu 
Botanicznego Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w 
Bydgoszczy - szersze 
udostępnienie przestrzeni na 
rzecz lokalnej społeczności i 
przedsiębiorczości

Uniwersytet 
Kazimierza Wielkiego

Uczelnia        1 084 612,00 zł           885 797,00 zł 625 268,40 zł
WF-

I.062.1.5
0.2017

Przebudowa 2 budynków na cele dydaktyczno-
kulturalne oraz zagospodarowanie przestrzeni ogrodu. 
Projekt z szerokim, udokumentownym poprciem 
społecznym. Powiększa strefę zieleni i rekreacji, 
realizuje cele edukacji przyrodniczej, aktywizacji 
społecznej. Wiarygodność realizacji. Szacunkowa 
wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 1.042.114 zł 



14 Śródmieście

Nasza najpiękniejsza ulica. 
Rewitalizacja kulturowa i 
społeczna ulicy Augusta 
Cieszkowskiego

Stowarzyszenie 
Mieszkańców ul. 

Augusta 
Cieszkowskiego 

(SMAC) w Bydgoszczy

NGO           258 000,00 zł           219 300,00 zł 154 800,00 zł
WF-

I.062.1.8
5.2017

Rekonstrukcja przedogrodów, restauracja wejść i bram, 
monotoring, oznakowanie przestrzenne - historyczne, 
podwórka. Projekt dopełnia zakończoną inwestycję 
Miasta w rewitalizację ul. Cieszkowskiego, na którą już 
poniesiono znaczne nakłady z budżetu miasta. 
Aktywnie działające stowarzyszenie.

15 Śródmieście

Remont budynku przy 
ul.Dworcowej 65A na 
potrzeby utworzenia 
Centrum Przemysłów 
Kreatywnych

WSG w Bydgoszczy Uczelnia        1 605 000,00 zł        1 364 250,00 zł 449 135,21 zł
WF-

I.062.1.8
0.2017

Modernizacja budynku (adaptacja wnętrz, instalacje, 
dach, termomodernizacja, otoczenie) - przeznaczenie 
na sale zajęciowe, warsztatowe, biurowe. Projekt 
powiązany z projektami przedsięwzięcia BOSKA 
WENECJA. W obszarze rewitalizacji inne projekty 
dotyczą rozwoju przemysłów kreatywnych (w tym 
projekt Miasta realizowany w bud. przy ul. Dworcowej), 
wypełniając już w dużym stopniu potrzeby w tej 
dziedzinie Ponadto,  wnioskodawca otrzyma wsparcie 
na rozwój przemysłów kreatywnych z innego działania 
RPO (projekt konsorcjum ujęty w Kontrakcie 
Terytorialnym WK-P). Na liście projektów 
podstawowych są 3 inne projekty tego Wnioskodawcy. 
Z uwagi na limit alokacji w naborze  proponuje się 
mniejszą niż 60% kwotę dofinansowania.

SUMA      32 396 169,63 zł      24 564 649,47 zł 8 217  583,61 zł

 Lista rezerwowa 

1 Śródmieście
Stworzenie Centrum 
Wsparcia Przedsiębiorczości 
- Dworcowa 19

Stowarzyszenie 
Śródmiejskie

NGO        2 835 000,00 zł        2 385 000,00 zł 800 000,00 zł
WF-

I.062.1.5
2.2017

Remont 2 zdegradowanych zabytkowych kamienic z 
pustostanami - po remoncie przeznaczenie na funkcje 
mieszkaniowe, handlowo-usługowe, siedziby 
stowarzyszeń. Konieczność doprecyzowania zakresu 
kwalifikowalnego do dofinansowania - wyłączenie 
funkcji komercyjnych, w obecnym kształcie projekt 
wydaje się w dużym stopniu ukierunkowany na 
działalność dochodową. 

2 Bocianowo

Stworzenie przestrzeni 
rekreacyjno-wypoczynkowej 
dla mieszkańców 
Bydgoszczy na 
zdegradowanych obszarach 
poprzemysłowych w 
Śródmieściu - muzyczny 
park przy ul. Chodkiewicza 9-
11

Akademia Muzyczna 
im. F. Nowowiejskiego 

w Bydgoszczy
Uczelnia       13 083 908,52 zł      11 121 322,24 zł 800 000,00 zł

WF-
I.062.1.5
6.2017

Wnioskodawca wnioskuje o kwotę przewyższającą całą 
dostępną alokację. Jednocześnie wskazał inne źródło, 
z którego ma zagwarantowane dofinansowanie budowy 
nowej siedziby Akademii Muzycznej przy ul. 
Chodkiewicza 9-11, z otoczeniem. Zakres objęty 
złożonym w niniejszym naborze projektem 
(wyodrębnione zagospodarowanie terenu) uzależniony 
jest od realizacji podstawowej inwestycji - budynku i 
może być oddalony w czasie. Szacunkowa wartość 
kosztów kwalifikowanych wynosi 1.872.982,50 zł.



3 Jary

Zadaszenie jednego kortu 
tenisowego przy ul. 
Nakielskiej 70 - Działania na 
rzecz integracji i budowa 
więzi społecznych na 
obszarze rewitalizacji

Towarzystwo 
Krzewienia Kultury 
Fizycznej Ognisko 

TKKF ŚWIT

NGO           230 000,00 zł           195 500,00 zł 138 000,00 zł
WF-

I.062.1.6
0.2017

Jeden z dwóch projektów zgłoszonych z osiedla 
Wilczak - Jary, realizuje cele prospołęczne, choć 
polega jedynie na zadaszeniu kortu i budzi obawy o 
jego kwalifikowalność do dofinansowania jako projektu 
rewitalizacyjnego. Proponowany na listę rezerwową 
również ze względu na duże ryzyko kolizji z planami 
rozbudowy ul. Nakielskiej.                           

SUMA      16 148 908,52 zł      13 701 822,24 zł 1 738  000,00 zł

Lp.
Lokalizacja 

projektu
Tytuł projektu Wnioskodawca

Forma 
prawna

 Wartość całkowita  
(brutto) 

 Wnioskowane 
dofinansowanie 

Proponowane 
dofinansowanie

Nr 
projektu Informacje/Uwagi 

1 Śródmieście

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Chrobrego/Sienkiewicza - 
stworzenie Centrum Usług 
dla osób wykluczonych 
społecznie

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Chrobrego 19

WM           185 700,00 zł           157 845,00 zł 74 280,00 zł
WF-

I.062.1.6
.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej części  z 
zakresu mieszkalnictwa. Wnioskodawca planuje 
również stworzyć w wyremontowanej infrastrukturze  
Centrum Usług dla osób wykluczonych społecznie. 
Zawiązał partnerstwo z Fundacją Inkubator Społeczny 
na wspólną działalność skierowaną do osób 
bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

2 Śródmieście 

Wymiana systemów 
ogrzewania w budynkach - 
likwidacja źródeł ciepła 
opartych na spalaniu paliw 
stałych wraz z modernizacją 
oświetlenia, a także 
adaptacja budynku po 
hydroforni wraz z 
rewitalizacją jego otoczenia 
na cele społeczno-kulturalne

Bydgoska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa

SM 1 508 340,97 zł 1 282 089,82 zł 603 336,39 zł

Projekt kompleksowy - 21 lokalizacji, połączony z 
kilku zgłoszonych w naborze przez BSM. 
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność 
proposłeczną na wspartej infrastrukturze we 
współpracy z Domem Kultury ORION - złożone 3 
projekty społeczne.

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Mieszkalnictwo

Lista podstawowa



3
Śródmieście, 
Bocianowo

Modernizacja budynków przy 
ul.: 3 Maja 16, Moczyńskiego 
1, 3 i 5, Markwarta 10, Park 
Ludowy 5, Jagiellońska 25, 
Zamoyskiego 5 i 14, 
Niemcewicza 1-3, 
Paderewskiego 6-8

Spóldzielnia 
Mieszkaniowa 

Budowlani
SM        4 764 200,00 zł        4 049 570,00 zł 800 000,00 zł

WF-
I.062.1.4
8.2017

Projekt kompleksowy - 11 lokalizacji. Obejmuje 
termomoderniację wskazanych w tytule lokalizacji. 
Ponadto w wyremontowanej przestrzeni przy ul. 
Moczyńskiego 1 powstanie Klub Młodziezowy i 
Integracji Międzypokoleniowej. Wnioskodawca złożył 
projekt społeczny w partnerstwie z Fundacją Pomocy 
Rodzinie i Osobom Odrzuconym.

4 Śródmieście

Stworzenie centrum 
integracyjno-kulturalnego dla 
dzieci i młodzieży "Gdańska 
67" - rewitalizacja traktu 
handlowego ul. Gdańska

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Gdańska 67 

WM           375 000,00 zł           318 750,00 zł 150 000,00 zł
WF-

I.062.1.5
.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej części  z 
zakresu mieszkalnictwa. Cenny historycznie budynek. 
Wnioskodawca zamierza prowadzić działalność 
proposłeczną na wspartej infrastrukturze - stowrzenie 
centrum integracyjno-kulturalnego dla dzieci i 
młodzieży, udostępnia podwórko.

5 Śródmieście

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Chrobrego/Sienkiewicza - ul. 
Sienkiewicza 26, organizacja 
społecznego punktu napraw 
sąsiedzkich, rewitalizacja 
podwórka

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Sienkiewicza 26
WM           137 000,00 zł           116 450,00 zł 54 800,00 zł

WF-
I.062.1.8

.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej części  z 
zakresu mieszkalnictwa. Wnioskodawca zamierza 
prowadzić działalność proposłeczną na wspartej 
infrastrukturze - stowrzenie punktu napraw sąsiedzkich.

6 Okole

Termomodernizacja ściany 
wielorodzinnego budynku 
wraz z wykonaniem 
wielkoformatowego muralu w 
budynku wspólnoty przy ul. 
Śląskiej 24 wraz z wymianą 
poszycia dachowego oraz 
zagospodarowaniem 
podwórka na cele społeczne

Wspólnota 
Mieszkaniowa Śląska 

24 w Bydgoszczy
WM           250 000,00 zł           212 500,00 zł 100 000,00 zł

WF-
I.062.1.1

.2017

Z Okola wpłynęły tylko 2 wnioski wspólnot 
mieszkaniowych. Jedynie niniejszy projekt zakłada 
udostępnienie przestrzeni na cele społeczne oraz 
wyróżnia się ciekawym elementem: muralem o 
tematyce związanej z tożsamością historyczną osiedla.                                        

SUMA        7 220 240,97 zł        6 137 204,82 zł 1 7 82 416,39 zł

 Lista rezerwowa 



1 Śródmieście

Docieplenie elewacji 
południowej i zachodniej, 
remont klatki schodowej, 
remont drzwi wejściowych i 
na dziedziniec, wymiana 4 
okien na elewacji 
południowej i 8 okien na 
elewacji frontowej, 
zagospodarowanie terenu 
podwórza i ogrodu

Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. 

Bolesława Chrobrego 
5

WM           134 889,84 zł  114 656, 36 zł 53 955,94 zł
WF-

I.062.1.4
6.2017

Projekt zakłada udostępnienie podwórka.  Budynek 
ciekawy architektonicznie. Projekt stanowi kontynuację 
wcześniej podjętych prac.  

2 Wilczak

Remont elewacji 
wielorodzinnego budynku 
mieszkalnego wraz z oficyną 
przy ul. Nakielskiej 15 wraz 
zagospodarowaniem 
podwórka na cele społeczne

Wspólnota 
Mieszkaniowa ul. 

Nakielska 15
WM           518 938,50 zł           441 097,73 zł 207 575,40 zł

WF-
I.062.1.4
7.2017

Jedyny projekt z zakresu mieszkalnictwa z osiedla 
Wilczak - Jary (łącznie złożono z tego osiedla 2 
projekty). Zakłada udostępnienie podwórka. 

3 Śródmieście

Renowacja secesyjnej 
kamienicy wraz z 
zabudowaniami - remont 
zabytkowej elewacji budynku 
przy ul. Sowińskiego 12 wraz 
z odzyskiem wody 
deszczowej i budową 
zielonych dachów na 
budynkach gospodarczych

Wspólnota 
Mieszkaniowa przy ul. 

Sowińskiego 12
WM           405 000,00 zł           344 250,00 zł 162 000,00 zł

WF-
I.062.1.5
4.2017

Projekt bez działań typowo prospołecznych. Przewiduje  
ciekawe rozwiązania środowiskowe: zielony dach, 
retencja wody deszczowej.Budynek ciekawy 
architektonicznie.

4 Bocianowo

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Teatru Polskiego i Parku 
Kochanowskiego - 
stworzenie ogródka 
społecznego 
przeznaczonego dla osób 
starszych mogących 
realizować swoje pasje 
związane z pielęgnacją roślin 
i kwiatów

Wspólnota 
Mieszkaniowa 20 

stycznia 22
WM           177 000,00 zł           150 450,00 zł 70 800,00 zł

WF-
I.062.1.2

.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej cześci  z 
zakresu mieszkalnictwa.  Budynek ciekawy 
architektonicznie. Zakłada udostępnienie podwórka. 

5 Bocianowo

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic ul. 
Gdańskiej - stworzenie 
podwórka otwartego z 
placem zabaw i piaskownicą 
dla dzieci

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Gdańska 89

WM           170 000,00 zł           144 500,00 zł 68 000,00 zł
WF-

I.062.1.7
.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej cześci  z 
zakresu mieszkalnictwa.  Budynek ciekawy 
architektonicznie. Zakłada udostępnienie podwórka. 



6 Śródmieście

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Dworca kolejowego - punkt 
wsparcia zatrudnienia - 
budynek Dworcowa 79

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Dworcowa 79

WM           179 300,00 zł           152 405,00 zł 71 720,00 zł
WF-

I.062.1.3
.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej cześci  z 
zakresu mieszkalnictwa.  Budynek ciekawy 
architektonicznie w bardzo bliskim sąsiedztwie Dworca 
PKP. Zakłada udostępnienie podwórka. 

7 Śródmieście

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Sienkiewicza/Chrobrego - 
stworzenie podwórka 
otwartego dla miłośników gry 
w szachy i warcaby

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Sienkiewicza 32
WM           139 300,00 zł           118 405,00 zł 55 720,00 zł

WF-
I.062.1.4

.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej cześci  z 
zakresu mieszkalnictwa. Budynek ciekawy 
architektonicznie. Zakłada udostępnienie podwórka. 

8 Śródmieście

Rewitalizacja 
zdegradowanych okolic 
Dworca kolejowego - 
przywrócenie użyteczności 
społecznej nieruchomości 
przy ul. Unii Lubelskiej 5 
poprzez stworzenie 
integracyjnego podwórka 
otwartego dla miłośników gry 
w szachy i warcaby i 
remontu elewacji

Wspólnota 
Mieszkaniowa Unii 

Lubelskiej 5
WM           172 800,00 zł           146 880,00 zł 69 120,00 zł

WF-
I.062.1.9

.2017

Projekt (wbrew nazwie) w przeważającej cześci  z 
zakresu mieszkalnictwa. Budynek ciekawy 
architektonicznie. Zakłada udostępnienie podwórka.

9 Okole

Rewitalizacja dzielnicy Okole 
- remont elewacji wraz z 
termomodernizacją budynku 
przy ul. Grunwaldzkiej 53

Wspólnota 
Mieszkaniowa 

Grunwaldzka 53 
WM           227 900,00 zł           193 715,00 zł 91 160,00 zł

WF-
I.062.1.1
0.2017

Projekt bez części społecznej. Budynek cenny 
architektonicznie, przy głównej arterii osiedla.  Projekt 
bez wyraźnie określonych działań prospołecznych.  

10 Śródmieście

Renowacja wielorodzinnego 
budynku mieszkalnego wraz 
z zagospodarowaniem 
najbliższego otoczenia

Wspólnota 
Mieszkaniowa Świętej 

Trójcy 12
WM             70 000,00 zł             59 500,00 zł 28 000,00 zł

WF-
I.062.1.5
1.2017

Projekt o małym zakresie, bez wyraźnie określonych 
działań prospołecznych.  

SUMA        2 195 128,34 zł        1 751 202,73 zł 878  051,34 zł

Stworzenie bezpiecznego, 
przyjaznego środowisku i 
mieszkańcom wspólnoty 
miejsca - modernizacja 

budynku przy ul. 
Wiatrakowej 10 w 

Bydgoszczy

Wspólnota 
Mieszkaniowa 
Wiatrakowa 10

WM           175 475,00 zł           149 153,00 zł 0,00 zł
WF-

I.062.1.4
5.2017

Lokalizacja budynku poza obszarem rewitalizacji – 
na granicy ze Śródmie ściem.

Projekt odrzucony po ocenie wst ępnej


