


 

Uzasadnienie 

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 w ramach Poddziałania 6.4.1 

Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  

2014-2020 (nabór wniosków o dofinansowanie projektów rozpoczął się w dniu 26 września 

2017 r. i trwał w sposób ciągły do zamknięcia konkursu, tj. do 14 września 2018 r.)                         

w lipcu 2018 r. wpłynął 1 wniosek o dofinansowanie projektu.  

W trakcie oceny dokonanej przez Podkomisję IZ EFRR w zakresie oceny formalno-

merytorycznej 1 projekt otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO WK-P  

i zgodnie z Systemem Oceny Projektów w ramach RPO WK-P został przekazany do oceny 

strategicznej w dniu 22.11.2018 r. W wyniku oceny strategicznej, która miała miejsce                     

w dniach od 22.11.2018 r. do 30.11.2018 r. przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT 

poniższy projekt uzyskał ocenę pozytywną: 

 

1. Projekt nr RPKP.06.04.01-04-0001/18 pn. „Rewitalizacja istniejącego obiektu na 

terenie Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom pobytu”, Wnioskodawca: 

Gmina Kowalewo Pomorskie  – 9 pkt. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, który otrzymał ocenę pozytywną 

w ramach konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 wynosi 1 880 380,87 zł, z czego 

1 692 342,79 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

a 188 038,09 zł z budżetu państwa.  

 

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 167/2018 

 Zarządu ZIT BTOF 
       z dnia 4.12.2018 r. 

 
 
 

Poddziałanie  6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji 
obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, w ramach ZIT 

Konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-133/17 
 
 

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.06.04.01-04- 
0001/18 

 

Gmina Kowalewo 
Pomorskie 

Rewitalizacja istniejącego obiektu na terenie 
Miasta Kowalewo Pomorskie – na dzienny dom 

pobytu 
1 880 380,87* 2 688 947,34 9 pozytywny 

Projekt wybrany do 
dofinansowania 

*w tym budżet państwa 

 

 


