
 
 

Załącznik do uchwały 8/303/17 

Zarządu Województwa  

Kujawsko-Pomorskiego 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

Poddziałanie 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Konkurs nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-048/16 

 

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

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu Wynik oceny 

1. EF-III.432.520.2016 
Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju 

Kobiet "Gineka" 

Program aktywności lokalnej na terenie gminy 

Więcbork 
pozytywny 

2. EF-III.432.521.2016 Miasto Inowrocław Aktywizacja społeczna mieszkańców Inowrocławia pozytywny 

3. EF-III.432.522.2016 Gmina Dobre 
Kursy zawodowe dla osób zagrożonych ubóstwem lub 

wykluczeniem społecznym 
pozytywny 

4. EF-III.432.526.2016 Gmina Gruta 
Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w gminie Gruta 
pozytywny 

5. EF-III.432.528.2016 Gmina Bukowiec 
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym na terenie gminy Bukowiec 
pozytywny 

6. EF-III.432.531.2016 Fundacja Gospodarcza "Pro Europa" 
Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy 

Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość! 
pozytywny 

7. EF-III.432.532.2016 Fundacja Gospodarcza "Pro Europa" 
Aktywizacja społeczno – zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym w gminie Lubiewo 
pozytywny 



 

8. EF-III.432.534.2016 Miasto Wąbrzeźno 

Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i 

edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia 

społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem 

Programu Aktywności Lokalnej - II edycja 

pozytywny 

9. EF-III.432.535.2016 Miasto Wąbrzeźno 

Integracja i aktywizacja społeczna, zawodowa i 

edukacyjna osób i rodzin zagrożonych ubóstwem, 

wykluczeniem społecznym w celu aktywnego włączenia 

społecznego i powrotu na rynek pracy z wykorzystaniem 

Programu Aktywności Lokalnej - I edycja 

pozytywny 

10. EF-III.432.536.2016 Gmina Chełmno 

Aktywizacja społeczno - zawodowa osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym i korzystających z pomocy 

społecznej w Gminie Chełmno 

pozytywny 

11. EF-III.432.537.2016 Powiat Nakielski 

Aktywni - szansa na rozwój i pracę - realizacja Programu 

Aktywności Lokalnej dla osób z niepełnosprawnościami 

na terenie gmin Nakło nad Notecią i Kcynia 

pozytywny 

12. EF-III.432.538.2016 Powiat Nakielski 

Aktywni - szansa na rozwój i pracę - wdrożenie 

Programu Aktywności Lokalnej dla osób 

niepełnosprawnych na terenie gmin Mrocza i Sadki 

pozytywny 

13. EF-III.432.527.2016 Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom 
Centrum Aktywności Rodziny drogą do integracji - 

Program Aktywności Lokalnej 
negatywny 

14. EF-III.432.529.2016 Gmina Koneck 

Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania 

na rzecz poprawy ich integracji ze społeczeństwem 

negatywny 

15. EF-III.432.530.2016 Gmina Miasto Włocławek Integracja drogą do samodzielności negatywny 

16. EF-III.432.533.2016 Gmina Miasto Włocławek Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka negatywny 

17. EF-III.432.539.2016 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Kikole 
Nasze wsparcie - Twój sukces! negatywny 

18. EF-III.432.557.2016 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Brodnicy 
„Nowe umiejętności – nowy start – lepsze życie” negatywny 

 


