


 
 

Uzasadnienie 
 

W odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-172/18 w ramach Poddziałania 3.5.1 
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, 
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących lub nie należących do jednostek 
samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)                
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 
lata 2014-2020 (dalej RPO WK-P) wpłynęły 3 wnioski o dofinansowanie.  
 
W ramach przedmiotowego konkursu 3 wnioski przeszły etap badania wymogów formalnych 
i zostały przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej. W trakcie oceny dokonanej 
przez Podkomisję IZ EFRR w zakresie oceny formalno-merytorycznej 1 projekt otrzymał 
pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO WK-P. 
Projekt nr RPKP.03.05.01-04-0011/18 pn.: „Podwyższenie efektywności energetycznej 
kamienic zlokalizowanych w strefie zespołu staromiejskiego przy ul. Ducha Św. 8/10 i 12            
w Toruniu” otrzymał ocenę negatywną, a projekt nr RPKP.03.05.01-04-0013/18                              
pn.: „Termomodernizacja obiektu Fundacji Piękniejszego Świata na terenie Zespołu dworsko-
pałacowego w Skłudzewie” pismem z dnia 16.08.2018 r. został wycofany. 
 
Pozytywnie oceniony projekt  zgodnie z Systemem Oceny Projektów w ramach RPO WK-P 
został przekazany do oceny strategicznej. W wyniku oceny strategicznej, która miała miejsce 
w dniach od 5.10.2018 r. do 24.10.2018 r.,  przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT 
poniższy projekt uzyskał ocenę pozytywną z następującą liczbą punktów: 

1. Projekt nr RPKP.03.05.01-04-0012/18 pn. „Termomodernizacja wraz z wykonaniem 
instalacji fotowoltaicznej budynku kościoła, domu katechetycznego oraz muzeum 
należących do Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa 
mieszczących się przy ul. Toruńskiej 38 w Osieku nad Wisłą - 59 pkt. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, który otrzymał ocenę pozytywną 
w ramach konkursu nr RPKP.03.05.01-IZ-00.04.172/18 wynosi  299 982,91 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 160/2018 
 Zarządu ZIT BTOF 

       z dnia 30.10.2018 r. 
 

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-172/18 w ramach 
Poddziałania  3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  w ramach ZIT, 

Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących lub nie należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
(ZIT) 

 

Lista wszystkich 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.03.05.01

-04-0012/18 

PARAFIA 
RZYMSKO-

KATOLICKA            
pw. Najświętszego Serca 

Pana Jezusa 

Termomodernizacja wraz z wykonaniem 
instalacji fotowoltaicznej budynku 

kościoła, domu katechetycznego oraz 
muzeum należących do Parafii 

Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego 
Serca Pana Jezusa mieszczących się przy 

ul. Toruńskiej 38 w Osieku nad Wisłą 

299 982,91 474 149,54 59 pozytywny Projekt wybrany do dofinansowania 

2 
RPKP.03.05.01

-04-0011/18 

ZWIĄZEK  POLSKICH 
ARTYSTÓW 

PLASTYKÓW OKRĘG 
TORUŃSKI 

Podwyższenie efektywności 
energetycznej kamienic zlokalizowanych 

w strefie zespołu staromiejskiego przy 
ul. Ducha Św. 8/10 i 12 w Toruniu 

227 733,29 410 254,03 
Ocena 

negatywna 
Ocena 

negatywna 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
otrzymał ocenę negatywną na etapie 

oceny formalno-merytorycznej 
dokonanej przez IZ RPO WK-P  

Negatywnie zostały ocenione kryteria 
A.3 ( Brak  gotowości technicznej na 

moment zakończenia naboru 
wniosków o dofinansowanie 

projektu), B.10 (Harmonogram 
projektu nie został określony 

realistycznie), B.17 (Brak zgodności  
dokumentacji projektowej z SZOOP 

oraz Regulaminem konkursu).    

3 
RPKP.03.05.01

-04-0013/18 
Fundacja Piękniejszego 
Świata w Skłudzewie 

Termomodernizacja obiektu Fundacji 
Piękniejszego Świata na terenie Zespołu 

dworsko-pałacowego w Skłudzewie 
99 991,69 382 454,18 

 
wycofany 

 
wycofany 

Wniosek o dofinansowanie projektu 
wycofany pismem z dnia 16.08.2018r. 

na etapie oceny formalno-
merytorycznej dokonanej przez IZ 

RPO WK-P   
 

 


