


 
 
Uzasadnienie 

W odpowiedzi na II rundę konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 w ramach 
Poddziałania 4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej w ramach ZIT, Schemat: 
Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych (ZIT), w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 wpłynęły dwa wnioski o dofinansowanie na łączną 
kwotę 5 008 425,46 zł. 
 
W ramach II rundy konkursu dwa wnioski przeszły etap badania wymogów formalnych          
i zostały przekazane do etapu oceny formalno-merytorycznej. W trakcie oceny dokonanej 
przez Podkomisję IZ RPO w zakresie oceny formalno-merytorycznej obydwa projekty  
otrzymały pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej  i zgodnie z Systemem Oceny Projektów 
w ramach RPO WK-P zostały przekazane do oceny strategicznej w dwóch terminach:  
06.12.2019 r. i 18.12.2019 r. Nabór rozstrzygnięto w częściach.   
 
W dniu 18.12.2019 r. projekt nr RPKP.04.06.01-04-0001/19 pn. „Przebudowa                   
i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Wojnowie – ETAP I”, wnioskodawca Gmina Sicienko 
został przekazany do oceny strategicznej. W wyniku oceny strategicznej, 
przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT w dniu 18.12.2019 r., projekt uzyskał ocenę 
pozytywną i otrzymał 17 punktów.  
 
W związku z powyższym dokonuje się częściowego rozstrzygnięcia w ramach II rundy 
konkursu nr  RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19. 

 
Alokacja na konkurs wynosi 3 233 447,00 zł. Projekt z pierwszej części rozstrzygnięcia  
II rundy konkursu nr RPKP.04.06.01-IZ-00.04.277/19 uzyskał dofinansowanie w wysokości 
1 117 439,01 zł, a kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, który otrzymał 
ocenę pozytywną w ramach drugiej części rozstrzygnięcia wynosi 3 890 650,20 zł. Wobec 
powyższego IP zwróciła się do IZ RPO WK-P o zwiększenie alokacji w konkursie o kwotę 
1 774 642,21 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów pochodzą 
z 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 220/2019 
 Zarządu ZIT BTOF 

       z dnia 23.12.2019 r. 
 
 

Konkurs nr RPKP.04.06.01-IZ.00-04-277/19 runda II  
w ramach  

Poddziałania  4.6.1 Wsparcie gospodarki wodno-ściekowej  w ramach ZIT, 
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT)   

 
 
 

 

                 Lista  ocenionych projektów  
 

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Tytuł projektu 

Ostateczna kwota 
wnioskowanego 

dofinansowania z 
EFRR   (zł) 

Wartość 
dofinansowania 

z budżetu 
państwa (zł) 

Koszt 
całkowity 
projektu           

(zł) 

Liczba 
punktów 

Wynik 
oceny 

Uwagi 

1. RPKP.04.06.01-04-0001/19 GMINA SICIENKO 
Przebudowa i rozbudowa 

oczyszczalni ścieków w Wojnowie – 
ETAP I 

3 890 650,20 0,00 8 568 138,38 17 pozytywny 
Projekt wybrany 

do 
dofinansowania 

 


