


Uzasadnienie 

W harmonogramie konkursów na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany celem szybszej 

kontraktacji środków: 

Uspójnia się pole „UWAGI” w ramach Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska  

i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT (ścieżki rowerowe - tylko dla JST)  

oraz w ramach Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT  

(tylko dla JST) poprzez dodanie informacji, że konkurs będzie prowadzony w rundach.  

Zwiększa się alokację w konkursie w ramach  Poddziałaniu 4.6.2 Wsparcie ochrony zasobów kultury 

w ramach ZIT (tylko dla JST) do kwoty 387 763 euro oraz dodaje się informację w polu „UWAGI”,  

że konkurs będzie prowadzony w rundach.  

Dodaje się informację w polu „UWAGI” w ramach Poddziałania 6.4.3 Inwestycje  

w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT (tylko dla JST), że konkurs będzie 

prowadzony w rundach.  

Dodaje się konkurs w ramach Poddziałania 9.1.2 Rozwój usług opiekuńczych w ramach ZIT   

(tylko dla JST), którego nabór planowany jest na wrzesień 2019 r. na alokację w kwocie  

2 262 000 euro.  

Dodaje się konkurs w ramach Poddziałania 10.1.2 Kształcenie ogólne w ramach ZIT  

(tylko dla JST), którego nabór planowany jest na listopad 2019 r. na alokację  

w kwocie 1 272 419 euro. 

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z zapisów Porozumienia w sprawie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko - Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego                 

z dnia 14.12.2018 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. c).  

 

 



Załącznik do Uchwały nr 
199/2019 Zarządu ZIT BTOF 
z dnia 8.07.2019 r.

3.5.1 Efektywność 
energetyczna 
w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym 
w ramach ZIT

marzec
Inwestycje związane z efektywnością 
energetyczną budynków użyteczności 

publicznej
3 660 000 tylko dla JST

czerwiec ścieżki rowerowe 1 900 000 tylko dla JST
konkurs prowadzony 

w rundach

czerwiec oświetlenie 640 000 tylko dla JST

4.6.1 Wsparcie 
gospodarki wodno-
ściekowej w ramach ZIT

maj
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej
752 840 tylko dla JST

konkurs prowadzony 
w rundach 

4.6.2 Wsparcie ochrony 
zasobów kultury w 
ramach ZIT

sierpień kultura 387 763 tylko dla JST
konkurs prowadzony 

w rundach 

6.4.3 Inwestycje w 
infrastrukturę 
kształcenia zawodowego 
w ramach ZIT

październik
Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa 

szkół i placówek systemu oświaty 
prowadzących kształcenie zawodowe

659 765 tylko dla JST
konkurs prowadzony 

w rundach 

kwiecień Projekty na rzecz aktywnej integracji 409 375 tylko dla JST

wrzesień Projekty na rzecz aktywnej integracji 800 962 tylko dla JST

maj
Projekty na rzecz rozwoju usług 

opiekuńczych
200 000 tylko dla JST

wrzesień
Projekty na rzecz rozwoju usług 

opiekuńczych
2 262 000 tylko dla JST

10.1.1 Wychowanie 
przedszkolne w ramach 
ZIT

marzec
Projekty z zakresu wychowania 

przedszkolnego
172 797 tylko dla JST

marzec
Projekty w zakresie realizacji działań na 

rzecz kształcenia i rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 

223 529 tylko dla JST

listopad
Projekty w zakresie realizacji działań na 

rzecz kształcenia i rozwijania kompetencji 
kluczowych uczniów 

1 272 419 tylko dla JST

10.1.3 Kształcenie 
zawodowe w ramach 
ZIT

listopad
Projekty w zakresie poprawy jakości, 

efektywności i atrakcyjności kształcenia 
zawodowego 

1 486 471 tylko dla JST

9.1.2 Rozwój usług 
opiekuńczych 
w ramach ZIT 

10.1.2 Kształcenie 
ogólne w ramach ZIT

2019

9.1.1 Aktywne 
włączenie społeczne 
w ramach ZIT

PLANOWANY TERMIN 
NABORU

3.5.2 Zrównoważona 
mobilność miejska i 
promowanie strategii 
niskoemisyjnych 
w ramach ZIT

UWAGI DODATKOWE INFORMACJE
NUMER 

PODDZIAŁANIA
TYP PROJEKTÓW

ALOKACJA
w euro


