


Uzasadnienie 

W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 – runda XIX 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 XIX rozpoczął się 

w dniu 1 marca 2020 r. i trwał do dnia 30 czerwca 2020 r.), wpłynęły 32 wnioski 

o dofinansowanie projektów na łączną wartość wnioskowanej kwoty dofinansowania  

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 48 367 076,87 zł. 

Runda XIX rozstrzygana była w dwóch częściach. Lista z I częścią rundy XIX została 

zatwierdzona Uchwałą nr 50/2194/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 

17 grudnia 2020 r. 

W ramach II części rundy XIX konkursu, wniosek nr RPKP.06.04.01-04-0034/20 pn. 

„POMORZANIN REAKTYWACJA – ochrona dziedzictwa kulturowego i przekształcenie 

historycznego kina w Centrum Sztuki” przeszedł etap badania wymogów formalnych i został 

przekazany do etapu oceny formalno-merytorycznej. W trakcie oceny dokonanej przez 

Podkomisję IZ EFRR w zakresie oceny formalno-merytorycznej 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 10 grudnia 2020 r.  

W wyniku oceny strategicznej, przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT, która miała miejsce 

w dniach 11 – 28 grudnia 2020 r. projekt nr RPKP.06.04.01-04-0034/20 pn. „POMORZANIN 

REAKTYWACJA – ochrona dziedzictwa kulturowego i przekształcenie historycznego kina  

w Centrum Sztuki” złożony przez Fundację Kino Pomorzanin uzyskał ocenę pozytywną  

i otrzymał 8 punktów. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektu, który otrzymał ocenę pozytywną 

w ramach II części rozstrzygnięcia XIX rundy konkursu  

nr RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 wynosi 799 777,25  zł i pochodzi ze środków EFRR.  

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).  
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1
RPKP.06.04.01-04-

0034/20

Fundacja Kino 

Pomorzanin

„POMORZANIN REAKTYWACJA – ochrona 

dziedzictwa kulturowego i przekształcenie 

historycznego kina w Centrum Sztuki” 

799 777,25 799 777,25 4 466 646,95 8 pozytywny
projekt wybrany 

do dofinansowania

Projekty, które spełniły kryteria wyboru projektów i uzyskały wymaganą liczbę punktów i kwalifikują się do dofinansowania.

Nr konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda XIX, część II

Załącznik do Uchwały nr 256/2021

 Zarządu ZIT BTOF

       z dnia 4.01.2021 r.

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

Lista wszystkich ocenionych projektów

Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach ZIT


