Perspektywa finansowa 2007-2013
Z programów unijnych w latach 2007 - 2013 Gmina Kruszwica zrealizowała 16
projektów infrastrukturalnych przy udziale środków z Regionalnego Programu
Operacyjnego oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Gmina Kruszwica poprzez działalność Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej oraz Zespołu Oświaty i Wychowania w Kruszwicy prowadziła szereg
projektów „miękkich” dofinansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Celem tych działań jest między innymi umożliwienie nabycia nowych kwalifikacji
zawodowych poprzez uczestnictwo w kursach zawodowych, poprawa warunków
edukacyjnych w szkołach czy też zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach
edukacyjnych uczniów poprzez wdrożenie programów rozwojowych.
Ponadto poprzez działalność Lokalnej Grupy Działania „Czarnoziem na Soli” możliwe
było zrealizowanie projektów grantowych, tj. publikacja książki „Zamek Kruszwicki”
przez Bibliotekę Miejską w Kruszwicy oraz organizację imprez kulturalnych przez
Centrum Kultury i Sportu „Ziemowit”.

PROW (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na lata 20072013
Wykonanie ekspozycji multimedialnej pn. „Skarby Kruszwicy” na
potrzeby promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego

Budowa hali sportowo – rekreacyjnej na terenie wsi Wola Wapowska

Rozbudowa istniejącego placu zabaw o elementy małej infrastruktury
na Półwyspie Rzępowskim w Kruszwicy

Zabezpieczenie oraz promocja lokalnego dziedzictwa krajobrazowego i
przyrodniczego poprzez budowę stanicy wodnej, znajdującej się nad
Jeziorem Gopło w Kruszwicy

Budowa świetlicy w Brześciu wraz z zagospodarowaniem terenu

Remont świetlic znajdujących się na obszarach wiejskich Gminy
Kruszwica

Przebudowa ścieżki rowerowej z centrum wsi Chełmce do świetlicy
wiejskiej i Chełmiczek wraz z zagospodarowaniem terenu przed
świetlicą

Odnowa wsi Bachorce poprzez budowę elementów małej architektury
wraz z budową chodników i przebudową zatoki autobusowej

Budowa świetlicy wiejskiej w Kobylnikach wraz z zagospodarowaniem
terenu

RPO WK-P (Regionalny Program Operacyjny Województwa
Kujawsko - Pomorskiego) na lata 2007-2013

Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Kruszwicy

Przebudowa drogi gminnej ul.Cicha - ul.Kujawska w Kruszwicy

Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla
turystyki, rekreacji, edukacji i sportu

Przebudowa ulicy Kolegiackiej, Kujawskiej i Wiejskiej w Kruszwicy – I
etap

