


 

Uzasadnienie 

W odpowiedzi na I rundę konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 w ramach 

Poddziałania 6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT, 

schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe 

poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (nabór wniosków o dofinansowanie 

projektów w ramach I rundy odbył się w terminie od 31.10.2019 r. do 18.11.2019 r.) wpłynął 

1 wniosek o dofinansowanie projektu.  

W wyniku oceny formalno-merytorycznej dokonanej przez Podkomisję IZ RPO  

1 projekt otrzymał pozytywną ocenę Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i zgodnie  

z Systemem Oceny Projektów w ramach RPO WK-P został przekazany  

do oceny strategicznej w dniu 14.02.2020 r. W wyniku oceny strategicznej przeprowadzonej 

przez Podkomisję IP ZIT, która odbyła się w dniach 14.02.2020r.-18.02.2020r., poniższy 

projekt uzyskał ocenę pozytywną: 

• Projekt nr RPKP.06.04.03-04-0001/19  pn. „Poprawa jakości usług edukacyjnych  

w kształceniu zawodowym poprzez doposażenie pracowni gastronomicznej  

oraz wyposażenie pracowni konfekcjonowania i przechowywania wyrobów 

cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii Europejskiej w Chełmży”,  

Wnioskodawca: Powiat toruński – 31 pkt. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, który otrzymał ocenę pozytywną 

w ramach I rundy konkursu nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 wynosi 191 304,00 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 225/2020 

 Zarządu ZIT BTOF 

          z dnia 21.02.2020r.  

Poddziałanie  6.4.3 Inwestycje w infrastrukturę kształcenia zawodowego w ramach ZIT 

Schemat: Poprawa jakości usług edukacyjnych szkół prowadzących kształcenie zawodowe poprzez inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie, w ramach Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych (ZIT), konkurs dedykowany JST  

 

Konkurs nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-317/19 – I runda 

 

Lista wszystkich ocenionych projektów – I runda 

Lp. 
Numer 

wniosku 
Wnioskodawca Tytuł projektu 

 Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania   

(zł) 

Ostateczna 

kwota 

wnioskowanego 

dofinansowania  

UE (zł) 

Koszt 

całkowity 

projektu           

(zł) 

Liczba 

punktów 

Wynik 

oceny 
Uwagi 

1 

RPKP.06.04.03-

04-0001/19 

 

Powiat toruński 

 

Poprawa jakości usług edukacyjnych  

w kształceniu zawodowym poprzez 

doposażenie pracowni 

gastronomicznej oraz wyposażenie 

pracowni konfekcjonowania  

i przechowywania wyrobów 

cukierniczych w Zespole Szkół im. Unii 

Europejskiej w Chełmży. 

 

191 304,00 

 

 

191 304,00 

 

 

225 063,54 

 

31 pozytywny 

Projekt wybrany  

do 

dofinansowania 

RAZEM 191 304,00 191 304,00 225 063,54 

 



 
 

 

 


