


 

Uzasadnienie 

 

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 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 5 wniosków o dofinansowanie na łączną alokację 
11 219 828,61 zł.  

Z uwagi na ponowne wezwanie beneficjenta: Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy          
do złożenia wyjaśnień  w zakresie 3 projektów na etapie oceny merytorycznej w IZ RPO 
WK-P, mając na uwadze jak najszybszą kontraktację pozostałych 2  ocenionych projektów, 
Biuro ZIT BTOF zgodnie z Systemem Oceny Projektów rozstrzyga częściowo konkurs.   

Dnia 19 grudnia br. IZ RPO WK-P przekazała do oceny strategicznej 2 projekty, które 
otrzymały pozytywną ocenę formalno-merytoryczną i zostały zakwalifikowane do etapu  
oceny strategicznej.   

W wyniku oceny strategicznej przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT, która miała 
miejsce w dniu 19.12.2018 r., poniższe projekty uzyskały ocenę pozytywną: 
 

1. Projekt nr RPKP.03.05.02-04-0011/18 pn.„ Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia 
na ul. Słonecznej  w Żołędowie na odcinku od Bydgoskiej do ul. Kąty oraz ścieżki 
rowerowej w ramach zadania budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie                         
od ul. Słonecznej do ul. Jana Pawła II” ; Wnioskodawca: Gmina Osielsko –  27,00 pkt, 

2. RPKP.03.05.02-04-0012/18 pn: „Rozbudowa drogi powiatowej 1502C Kotomierz – 
Dobrcz polegająca na wykonaniu ścieżki rowerowej”, Wnioskodawca: Gmina Dobrcz 
– 15,95 pkt. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, które otrzymały ocenę 
pozytywną w ramach częściowego rozstrzygnięcia konkursu                                                      
nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-183/18 wynosi 3 440 403,50 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 14 grudnia 2018 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. e).  



 Załącznik do Uchwały nr 177/2018 
 Zarządu ZIT BTOF 

         z dnia 20.12.2018 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.00-04-183/18 
Lista ocenionych projektów 

 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 

Kwota 
wnioskowanego 
dofinansowania   

(w zł) 

Koszt całkowity 
proj ektu           

(w zł) 

Liczba 
punktów 

Wynik 
oceny Uwagi 

1 RPKP.03.05.02-04-0011/18 Gmina Osielsko 

„Budowa ścieżki rowerowej                 
i oświetlenia na ul. 

Słonecznej  w Żołędowie na 
odcinku od Bydgoskiej        
do ul. Kąty oraz ścieżki 

rowerowej w ramach zadania 
budowa ul. Kąty w Osielsku  

i Żołędowie                         
od ul. Słonecznej do ul. Jana 

Pawła II” 

2 472 145,06 3 053 903,32 27,00 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

2 RPKP.03.05.02-04-0012/18 Gmina Dobrcz 

„Rozbudowa drogi 
powiatowej 1502C 

Kotomierz – Dobrcz 
polegająca na wykonaniu 
ścieżki rowerowej” 

968 258,44 1 146 293,31 15,95 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

 


