
5
przedszkoli objętych

projektem

Projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.Projekty realizowane przy współudziale środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

„Gmina Miasta Gdańska: Tworzymy nowe miejsca dla przedszkolaków”

„Przedszkola w dzielnicach rozwojowych miasta Gdańska – przedszkole 
przy ul. Lawendowe Wzgórze 1”

W tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu

Społecznego:

6 507 698,19 zł

Wartość projektu:

7 656 115,52 zł

W tym dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu

Społecznego:

1 818 740,48 zł

Wartość projektu:

2 139 694,69 zł

25 nowych oddziałów
przedszkolnych dla

622 przedszkolaków

Przedszkole nr 82 przy ul. Damroki
10 nowych oddziałów przedszkolnych dla 250 dzieci

Przedszkole nr 83 przy ul. Stanisława Dąbka
7 nowych oddziałów przedszkolnych dla 175 dzieci

W ramach Projektu zrealizowano niezbędne wyposażenie po-
mieszczeń kuchennych; pełne wyposażenie sal dydaktycznych 
w meble, a także sprzęt zgodnie z technologią informacyjno-
komunikacyjną; zakup pomocy dydaktycznych w podziale na ka-
tegorie wiekowe; wyposażenie szatni; wyposażenie sali gimna-
stycznej; bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 
1 roku tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018.

W ramach Projektu zrealizowano niezbędne wyposażenie po-
mieszczeń kuchennych; pełne wyposażenie sal dydaktycznych 
w meble, a także sprzęt zgodnie z technologią informacyjno-
komunikacyjną; zakup pomocy dydaktycznych w podziale na ka-
tegorie wiekowe; wyposażenie szatni; wyposażenie sali gimna-
stycznej; bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 
1 roku tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018.

Przedszkole nr 39 przy ul. Opackiej
1 nowy oddział przedszkolny dla 25 dzieci 

W Projekcie w ramach mechanizmu cross-financing wykonana 
została przebudowa i modernizacja pomieszczeń na II piętrze 
budynku oraz ich adaptacja na dwie sale dydaktyczne oraz sani-
tariaty dla dzieci. Ponadto w ramach Projektu doposażono 
przedszkole w niezbędne meble oraz sprzęt zgodnie z technolo-
gią informacyjno-komunikacyjną; zakupiono elementy pomocy 
dydaktycznych; bieżące utrzymanie nowego oddziału przez 
okres 1 roku tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018.

Przedszkole nr 81 przy ul. Wilka Krzyżanowskiego
1 nowy oddział przedszkolny dla 22 dzieci

W Projekcie w ramach mechanizmu cross-financing wykonana 
została przebudowa i modernizacja pomieszczeń poddasza oraz 
ich adaptacja na sale dydaktyczne. Ponadto w ramach Projektu 
doposażono przedszkole w niezbędne meble oraz sprzęt  zgod-
nie z technologią informacyjno-komunikacyjną; zakupiono ele-
menty pomocy dydaktycznych; bieżące utrzymanie nowego od-
działu przez okres 1 roku tj. od 01.09.2017 do 31.08.2018.

Przedszkole nr 80 przy ul. Kolorowej
6 nowych oddziałów przedszkolnych dla 150 dzieci

W ramach Projektu zrealizowano pełne wyposażenie sal dydak-
tycznych w meble oraz sprzęt zgodnie z technologią informacyj-
no-komunikacyjną, zakup elementów pomocy dydaktycznych, 
wyposażenie szatni, wyposażenie sali wielofunkcyjnej; bieżące 
utrzymanie nowych oddziałów przez okres 1 roku tj. 
od 01.09.2018 do 31.08.2019.

10 nowych oddziałów dla 250 przedszkolaków

W ramach Projektu zrealizowano pełne wyposażenie sal dydaktycznych wraz z łazienkami i zaple-
czem, w meble oraz sprzęt zgodnie z technologią informacyjno-komunikacyjną, zakup elementów 
pomocy dydaktycznych, wyposażenie szatni, wyposażenie sali wielofunkcyjnej, wyposażenie placów 
zabaw wraz z nawierzchniami bezpiecznymi; bieżące utrzymanie nowych oddziałów przez okres 
1 roku tj. od 01.09.2018 do 31.08.2019.


