


 

Uzasadnienie 

 

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 w ramach Poddziałania 3.5.2 
Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: 
Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-
2020, wpłynęło 7 wniosków o dofinansowanie na łączną alokację 21 654 582,98 zł.  

Dnia 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 23/1133/18 
przyjął 4  projekty do dofinansowania  zgodnie z cząstkowym rozstrzygnięciem konkursu na alokację 
11 988 674,68 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

Dnia 20 czerwca br. IZ RPO WK-P przekazała do oceny strategicznej kolejne 3 projekty. Wszystkie 
one otrzymały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostały zakwalifikowane  do etapu  oceny 
strategicznej.   

W wyniku oceny strategicznej przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT, która miała 
miejsce od 20.06.2018 r. do 26.06.2018 r., poniższe projekty uzyskały ocenę pozytywną: 
 

1. RPKP.03.05.02-04-0006/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa Toruń – Przysiek – Rozgarty – Górsk z odgałęzieniem                          
do Barbarki„ - Wnioskodawca: Powiat Toruński -  41,55 pkt, 

2. RPKP.03.05.02-04-0008/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa Różankowo – Piwnice – Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno”                
– Wnioskodawca: Powiat Toruński - 40,77 pkt, 

3. RPKP.03.05.02-04-0009/18 pn: „Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa Osiek nad Wisłą – Sąsieczno – Zimny Zdrój – Czernikowo                   
– Mazowsze z odgałęzieniem do Obrowa”- Wnioskodawca: Powiat Toruński 35,60 pkt. 

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, które otrzymały ocenę pozytywną                   
w ramach  II części rozstrzygnięcia konkursu nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 wynosi 
7 961 020,18  zł i pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  

 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego, 
tekst jednolity z dnia 29 maja 2017 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. e).  



 
 

 
Załącznik do Uchwały nr            /2018 

 Zarządu ZIT BTOF 
         z dnia ….. …… 2018 r. 

 

 
Poddziałanie 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa  i przebudowa 

ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  

Konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-149/18 
 

 

 

Lista ocenionych projektów 
 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania   

(w zł) 

Koszt całkowity 
projektu           

(w zł) 

Liczba 
punktów 

Wynik 
oceny 

Uwagi 

1 RPKP.03.05.02-04-0006/18 Powiat Toruński 

„Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie niskoemisyjnego 
transportu drogowego poprzez 
wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa 
Toruń – Przysiek – Rozgarty – 
Górsk z odgałęzieniem do 
Barbarki” 

2 025 858,00 3 376 430,00 41,55 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 



 
 

 

2 RPKP.03.05.02-04-0008/18 Powiat Toruński 

„Poprawa bezpieczeństwa i 
komfortu życia mieszkańców 
oraz wsparcie 
niskoemisyjnego transportu 
drogowego poprzez 
wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa 
Różankowo – Piwnice – 
Lulkowo, Kamionki Małe - 
Turzno” 

1 026 969,59 1 711 615,99 40,77 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

3 RPKP.03.05.02-04-0009/18 Powiat Toruński 

„Poprawa bezpieczeństwa                
i komfortu życia 
mieszkańców oraz wsparcie 
niskoemisyjnego transportu 
drogowego poprzez 
wybudowanie dróg dla 
rowerów – droga rowerowa 
Osiek nad Wisłą – Sąsieczno 
– Zimny Zdrój – Czernikowo 
– Mazowsze z odgałęzieniem 
do Obrowa” 

4 908 192,59 8 180 320,99 35,60 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

 

 


