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Lista projektów ocenionych w ramach kryteriów ogólnych (formalnych i horyzontalnych) oraz kryteriów szczegółowych (dostępu) 

 

L.p. 
Wnioskodawca Tytuł projektu Wynik oceny 

1 Gmina Lipno 
Poszerzenie oferty edukacyjnej Gminy Lipno 

 o dodatkową placówkę wychowania przedszkolnego  

w miejscowości Karnkowo 

pozytywny 

2 GMINA DRAGACZ Edukacja w Grupie przedszkolnej pozytywny 

3 GMINA MIASTA LIPNA Ekologiczne przedszkolaki – zwiększenie szans 

edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym 
pozytywny 

4 GMINA LUBANIE 
Zwiększenie liczby miejsc wraz z poprawą jakości usług 

edukacyjnych w placówkach przedszkolnych na terenie 

gminy Lubanie 

pozytywny 

5 Stowarzyszenie "Nasza Gmina" Prowadzenie zajęć przedszkolnych w Ryńsku pozytywny 



 

6 GMINA BOBROWO Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego  

w Gminie Bobrowo 
pozytywny 

7 "PROGRES" ALEKSANDRA RYCICKA    
Domek Małego Misia w gminie Fabianki - Przedszkole 

Marzeń - nowoczesne, przyjazne, bezpieczne. 

Utrzymanie miejsc przedszkolnych 

pozytywny 

8 GMINA TOPÓLKA Organizacja zajęć dodatkowych w oddziałach 

przedszkolnych w Gminie Topólka 
pozytywny 

9 GMINA KSIĄŻKI 
Rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe zajęcia 

zwiększające szanse edukacyjne dla dzieci w Gminie 

Książki 

pozytywny 

10 GMINA CEKCYN "Dobry start" – poprawa jakości wychowania 

przedszkolnego w Gminie Cekcyn 
pozytywny 

11 GMINA STOLNO Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego  

w Gminie Stolno 
pozytywny 

12 GMINA ROGOWO 
Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług 

świadczonych w Ośrodku Wychowania Przedszkolnego 

Gminy Rogowo 

pozytywny 



 

13 MIASTO I GMINA SKĘPE Wszystkie maluchy są uzdolnione pozytywny 

14 GMINA ŚWIEDZIEBNIA Równy dostęp do edukacji  przedszkolnej pozytywny 

15 Gmina Brodnica „Poprawa jakości edukacji przedszkolnej w Gminie 

Brodnica" 
pozytywny 

16 GMINA PAKOŚĆ 

Nie garb się – nie wystarczy. Kształtowanie  prawidłowej 

postawy ciała dzieci w wieku przedszkolnym z terenu 

gminy Pakość poprzez organizowanie zajęć rekreacyjno-

ruchowych z elementami gimnastyki korekcyjnej 

pozytywny 

17 Gmina Lubiewo Aktywny przedszkolak - zdolny uczeń pozytywny 

18 Gmina Płużnica 
Zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych oraz wsparcie 

ich funkcjonowania  
pozytywny 

19 Gmina Dobre 
Poprawa jakości świadczenia usług edukacyjnych przez 

przedszkole w Dobrem i przez przedszkole w Krzywosądzy 
pozytywny 

 

 


