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PROJEKTY UNIJNE

Zapytania ofertowe
zapytania ofertowe w ramach projektów unijnych (więcej)

[1]

Projekty
Zagospodarowanie turystyczne rzeki Wdy w Gminie Świecie (więcej)

[2]

Remont połączony z termomodernizacją świetlicy wiejskiej w Grucznie (więcej)

[3]

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem socjalnym przy Szkole Podstawowej w
Terespolu Pomorskim (więcej)

[4]

Budowa Międzygminnego Kompleksu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych dla
powiatów świeckiego i chełmińskiego w Sulnówku (więcej)
Budowa kanalizacji sanitarnej w Kozłowie (więcej)

[5]

[6]

Modernizacja Ośrodka Wypoczynkowego nad jeziorem Deczno w miejscowościach
Sulnówko i Sulnowo (więcej)

[7]

Zagospodarowanie terenu nad jeziorem Deczno w Sulnówku - Etap II (więcej)

[8]

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Głogówku Królewskim w gminie
Świecie (więcej)

[9]

Remont połączony z modernizacją świetlicy wiejskiej w Sartowicach w gminie Świecie
(więcej)

[10]

Remont świetlic wiejskich w Sulnówku i Topolinku (więcej)
Budowa świetlicy wiejskiej w Czaplach (więcej)

[11]

[12]

Rozwój gospodarczy i społeczny na zdegradowanym obszarze powojskowym – II etap
(więcej)

[13]

Uzbrojenie Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II w Sulnowie (więcej)

[14]

Rewitalizacja Miasta Świecia. Stworzenie centrum turystyczno-rekreacyjnego i
gospodarczego poprzez odnowę, poprawę funkcjonalności i właściwe
zagospodarowanie przestrzeni śródmiejskiej (więcej)

[15]

Meteoryt atrakcją turystyczną wsi Kozłowo w gminie Świecie (więcej)

[16]

Budowa i przebudowa drogi na trasie Morsk (skrzyżowanie z drogą powiatową 1286C) –
Sulnowo (skrzyżowanie ul. Miodowej z drogą wojewódzką nr 239) Etap 2 od km
0+202,00 do km 1+112,00 oraz Etap 3 od km 1+112 ÷ 1+135 w Gminie Świecie
(więcej)

[17]

Budowa drogi gminnej: ul. Świerkowa w Sulnowie, gmina Świecie (więcej)
Budowa Al. Jana Pawła II w Świeciu – Etap II i III (więcej)
My też potrafimy (więcej)

[18]

[19]

[20]

Program aktywizacji i wsparcia w Gminie Świecie (więcej)

[21]

e - Świecie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (więcej)

[22]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Czaple, Czapelki,
Dziki, Ernestowo, Skarszewo, Sartowice, Święte i Topolinek w gminie Świecie (więcej)
[23]

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Świecie (więcej)

[24]

Budowa świetlicy wiejskiej w Sulnowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół
budynku (więcej)

[25]

Przebudowa boiska w Grucznie (więcej)

[26]

Remont połączony z modernizacją sanitariatów w świetlicy wiejskiej w Grucznie (więcej)
[27]

Wyposażenie świetlic wiejskich na terenie gminy Świecie (więcej)
Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Kozłowie (więcej)

[28]

[29]

Budowa układu dojazdowego do obszaru Strefy Rozwoju Gospodarczego Vistula Park II
w Sulnowie (więcej)

[30]

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszania różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt "Wiedzieć
więcej-móc więcej". (więcej)

[31]

Nowe możliwości w kształceniu (więcej)

[32]

"Usługi społeczne - dla każdego!" (więcej)

[33]

RPO WK-P 2014-2020
Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 (więcej)

[34]

Projekt Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: Przebudowa i rozbudowa tarasu OKSiR w
ramach zadania pn. „Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie” (więcej)

[35]

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku pokoszarowego w
strefie ochrony zabytków na terenie rewitalizowanym w ramach zadania pn.
Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej Gminy Świecie (więcej)

[36]

Rozbiórka części budynku oraz przebudowa i rozbudowa Ośrodka Integracji i
Rehabilitacji (więcej)

[37]

Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie gminy Świecie (więcej)

[38]

Rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr 1242C, polegająca na budowie ścieżki pieszorowerowej w ramach projektu: Urządzenie ścieżek rowerowych na terenie Gminy
Świecie (więcej)

[39]

Budowa Żłobka Miejskiego w Świeciu przy ul. Łokietka (więcej)

[40]

Nadbudowa i przebudowa budynku zakwaterowania zbiorowego Schroniska dla
Bezdomnych (więcej)

[41]

Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Żłobku Miejskim w Świeciu
przy ul. Łokietka (więcej)

[42]

Klub Młodzieżowy „Wesoła Przystań” (więcej)

[43]

Rozbudowa i przebudowa Zamku krzyżackiego w Świeciu – ochrona dziedzictwa
kulturowego i rozwoju zasobów kultury poprzez zwiększenie istniejącego potencjału
Zamku krzyżackiego w Świeciu (więcej)

[44]

Rozbudowa i termomodernizacja budynku przedszkola nr 8 w Świeciu (więcej)

[45]

Przedszkole naszą szansą – nowe możliwości w edukacji przedszkolnej (więcej)
Mikroinstalacje OZE na terenie gminy Świecie (więcej)

[48]PROW

[46]

[47]

2014-2020

Wykonanie nawierzchni bitumicznej na ul. Chabrowej w Sulnowie z chodnikiem i
oświetleniem (więcej)

[49]

Rozwój infrastruktury kulturalnej poprzez utwardzenie terenu przy świetlicy wiejskiej
wraz z elementami małej architektury w Sulnówku w gminie Świecie (więcej)

[50]

Budowa centrum turystyczno-rekreacyjnego przy parku i zbiorniku wodnym we Wiągu,
gmina Świecie (więcej)

[51]

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
Rozwój terenów zieleni na Osiedlu Marianki w Świeciu (więcej)

[52]

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
[53]Projekt

„Kujawsko-Pomorscy Partnerzy dla e-Rozwoju” (więcej)

[53] [53]

Adres źródłowy: https://www.archiwum.swiecie.eu/pl/page/projekty-unijne-0
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