


 

Uzasadnienie 

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda V 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 w ramach rundy  

V rozpoczął się w dniu 1 stycznia 2019 r. i trwał w sposób ciągły do zamknięcia rundy,  

tj. do 31 stycznia 2019 r.) wpłynęły 2 wnioski o dofinansowanie projektu.  

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

merytorycznej 2 projekty otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO WK-P  

i zgodnie z Systemem Oceny Projektów w ramach RPO WK-P zostały przekazane do oceny 

strategicznej w dniu 19 czerwca 2019 r. W wyniku oceny strategicznej, przeprowadzonej 

przez Podkomisję IP ZIT, która miała miejsce w dniu 19 czerwca 2019 r., poniższe projekty 

uzyskały ocenę pozytywną: 

 

1. Projekt nr RPKP.06.04.01-04-0001/19 pn. „Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 

w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia Bydgoskiego Centrum Wspierania Organizacji 

Pozarządowych i Wolontariatu”, Wnioskodawca: Miasto Bydgoszcz  – 6 pkt. 

2. Projekt nr RPKP.06.04.01-04-0002/19 pn. „Rewitalizacja zdegradowanych okolic 

Dworca kolejowego – Przywrócenie użyteczności społecznej nieruchomości Unii 

Lubelskiej 5 w Bydgoszczy poprzez stworzenie podwórka  otwartego dla miłośników gry 

w szachy i warcaby oraz remont elewacji”, Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa 

Unii Lubelskiej 5  – 0 pkt. 

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, które otrzymały ocenę 

pozytywną w ramach V rundy konkursu nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 wynosi  

2 928 161,67 zł, z czego 2 627 209,92 zł pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego a 300 951,75 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 14 grudnia 2018 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. e).  

 



 
 

 
 Załącznik do Uchwały nr 197/2019 

 Zarządu ZIT BTOF 
       z dnia 25.06.2019 r. 

 
Poddziałanie  6.4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT,  

Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach ZIT 
Konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda V 

 
 

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-

04-0001/19 
Miasto Bydgoszcz 

Adaptacja pomieszczeń przy ul. Gdańskiej 5 
w Bydgoszczy na potrzeby utworzenia 

Bydgoskiego Centrum Wspierania 
Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu 

2 859 041,67* 3 554 407,58 6 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

2 
RPKP.06.04.01-

04-0002/19 

Wspólnota 

Mieszkaniowa 

Unii Lubelskiej 5 

Rewitalizacja zdegradowanych okolic 
Dworca kolejowego – Przywrócenie 

użyteczności społecznej nieruchomości Unii 
Lubelskiej 5 w Bydgoszczy poprzez 
stworzenie podwórka  otwartego dla 

miłośników gry w szachy i warcaby oraz 
remont elewacji 

69 120,00 218 506,68 0 pozytywny 
Projekt wybrany 

do dofinansowania 

*w tym budżet państwa 


