Uzasadnienie

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17 w ramach Poddziałania 10.1.1
Wychowanie przedszkolne w ramach ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego

na

lata

2014-2020

wpłynęły

cztery

wnioski

o

dofinansowanie.

Podkomisja IZ EFS, w wyniku przeprowadzonej oceny w zakresie spełnienia kryteriów ogólnych,
kryteriów szczegółowych i kryterium negocjacyjnego uznała, że trzy projekty spełniły ww. kryteria
i przekazała je w dniu 29.11.2017 r. do oceny strategicznej.
W wyniku oceny strategicznej, która miała miejsce w dniach od 29.11.2017 r. do 30.11.2017 r.,
przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT,

wszystkie

przekazane

projekty

uzyskały

ocenę

pozytywną:
1. Projekt nr RPKP.10.01.01-04-0014/17 pn. „Toruńskie przedszkolaki – kreatywne dzieciaki”wnioskodawca: Gmina Miasta Toruń; 57 punktów
2. Projekt nr RPKP.10.01.01-04-0011/17 pn. „AKADEMIA PRZEDSZKOLAKA”- wnioskodawca:
Miasto Bydgoszcz; 56,5 punktów
3. Projekt nr RPKP.10.01.01-04-0012/17 pn. „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w przedszkolu poprzez organizację zajęć
dodatkowych dla dzieci”- wnioskodawca: Gmina Kowalewo Pomorskie; 56,5 punktów.
Projekt nr RPKP.10.01.01-04-0013/17 pn. „Nowe miejsca wychowania przedszkolnego w Gminie
Białe Błota” – wnioskodawca: Gmina Białe Błota,

był przedmiotem oceny dokonanej przez

Podkomisję IZ EFS w zakresie spełnienia kryteriów ogólnych i kryteriów szczegółowych. Projekt
otrzymał ocenę pozytywną i został zakwalifikowany do etapu negocjacji. Wnioskodawca jednak
wycofał się z udziału w etapie negocjacji, w związku z tym projekt nie został przekazany do oceny
strategicznej i tym samym nie otrzymał dofinansowania.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, które otrzymały ocenę pozytywną
w ramach konkursu nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17 wynosi 4 675 659,99 zł i pochodzi
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego
z dnia 29.05.2017 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. e).

Załącznik do Uchwały nr 100/2017
Zarządu ZIT BTOF
z dnia 5.12.2017 r.

Poddziałanie 10.01.02 Kształcenie ogólne w ramach ZIT, Konkurs nr RPKP.10.01.01-IZ.00-04-120/17
Lista ocenionych projektów

Lp.

Numer wniosku

Wnioskodawca

Tytuł projektu

Kwota
wnioskowaneg
o
dofinansowania
(w zł)

Koszt całkowity
projektu
(w zł)

1.

RPKP.10.01.01.-040014/17

Gmina Miasta
Toruń

Toruńskie przedszkolaki kreatywne dzieciaki

2 204 332,51

2 593 332,37

2.

RPKP.10.01.01.-040011/17

Miasto
Bydgoszcz

AKADEMIA
PRZEDSZKOLAKA

2 332 591,79 zł

2 744 225,64 zł

Gmina
Kowalewo
Pomorskie

Wyrównanie szans
edukacyjnych i
zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych
świadczonych w
przedszkolu poprzez
organizację zajęć
dodatkowych dla dzieci

138 735,69

163 218,47

3.

RPKP.10.01.01.-040012/17

Liczba punktów
Wynik
oceny

Uwagi

57

pozytywny

Projekt wybrany do
dofinansowania

10

56,5

pozytywny

Projekt wybrany do
dofinansowania

13

56,5

pozytywny

Projekt wybrany do
dofinansowania

Ocena
formalnomerytoryczna

Ocena
strategiczna

ŁĄCZNIE

47

10

46,5

43,5

RPKP.10.01.01.-040013/17

Gmina Białe
Błota

Nowe miejsca wychowania
przedszkolnego w Gminie
Białe Błota

764 264,00 zł

899 135,00 zł

44,5

-

44,5

pozytywny

Wnioskodawca
wycofał się z
udziału w etapie
negocjacji

