


 
 

 
Uzasadnienie 

 

W odpowiedzi na konkurs Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19 w ramach Poddziałania 3.5.1 
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, 
Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata               
2014-2020 wpłynęło 15 wniosków o dofinansowanie na łączną alokację 12 119 113,08 zł.  
 
W ramach przedmiotowego konkursu 15 wniosków przeszło etap badania wymogów 
formalnych i zostało przekazanych do etapu oceny formalno-merytorycznej. W trakcie oceny 
dokonanej przez Podkomisję IZ EFRR w zakresie oceny formalno-merytorycznej                          
15 projektów otrzymało pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej  i zgodnie z Systemem 
Oceny Projektów w ramach RPO WK-P zostało przekazanych do oceny strategicznej.                  
W wyniku oceny strategicznej, która miała miejsce w dniach od 28.11.2019 r.                                 
do 5.12.2019 r. przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT, ocenę pozytywną uzyskało                 
14 projektów. Jeden projekt RPKP.03.05.01-04-0014/19 pn.: „Rozbudowa z przebudową               
i termomodernizacja budynku użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu                
w miejscowości Świerczynki”, złożony przez Gminę Łysomice został skierowany przez            
IP ZIT do IZ RPO WK-P do ponownej oceny formalno-merytorycznej w zakresie kryterium 
B.5. Mając na uwadze jak najszybszą kontraktację środków UE, IP ZIT w dniu 10.12.2019 r. 
dokonała częściowego rozstrzygnięcia konkursu dla 14 projektów (wysokość dofinansowania 
UE wynosiła 11 421 657,99 zł). Projekt Gminy Łysomice otrzymał pozytywną ocenę 
Instytucji Zarządzającej  i w dniu 20.12.2019 r. zgodnie z Systemem Oceny Projektów  
w ramach RPO WK-P został przekazany do oceny strategicznej. W wyniku oceny 
strategicznej, która miała miejsce w dniach od 20.12.2019 r.  
do 7.01.2020 r. przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT, projekt nr RPKP.03.05.01-04-
0014/19 pn. „Rozbudowa z przebudową i termomodernizacja budynku użyteczności 
publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Świerczynki” otrzymał ocenę 
pozytywną i uzyskał 25,74 punkty. 
 
Alokacja na konkurs wynosiła 15 703 230,00 zł, i pochodziła ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, 
który otrzymał ocenę pozytywną w ramach rozstrzygnięcia częściowego drugiej części 
konkursu  wynosi 656 428,32  zł.       

 
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 222/2020 
 Zarządu ZIT BTOF 

       z dnia 13.01.2020 r. 
 

Konkurs nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-263/19  
w ramach 

Poddziałania  3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym  w ramach ZIT, 
Schematu: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego 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.03.05.01-04-0014/19 
            GMINA 

ŁYSOMICE 

        Rozbudowa z przebudową i 
termomodernizacją budynku 
użyteczności publicznej wraz z 
zagospodarowaniem terenu w 
miejscowości Świerczynki 

656 428,32 - 820 535,41 25,74 pozytywny 
Projekt wybrany 

do 
dofinansowania 

 

 



 

 
 

 

 


