


 

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. 

W ramach I części rundy XIX konkursu, wniosek nr RPKP.06.04.01-04-0037/20 pn. 

„Modernizacja przestrzenno-funkcjonalna ośrodka sztuki współczesnej „Mózg””, którego 

Wnioskodawcą jest MÓZG FOUNDATION- FUNDACJA MUZYKI WSPÓŁCZESNEJ I FORM 

INTERDYSCYPLINARNYCH 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 dniu 8 grudnia 2020 r. w 

trakcie oceny strategicznej IP ZIT zwróciła projekt nr RPKP.06.04.01-04-0037/20, do 

ponownej oceny formalno-merytorycznej przez Podkomisję IZ RPO w zakresie 

zweryfikowania gotowości technicznej i prawa do dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane. 

Pismem nr WR-V-S.111.15.18.2021 z 26 kwietnia 2021 r. IP ZIT została poinformowana przez 

IZ RPO WK-P, że w wyniku ponownej oceny formalno-merytorycznej dokonanej przez 

Podkomisję IZ RPO projekt nr RPKP.06.04.01-04-0037/20 otrzymał ocenę negatywną, 

ponieważ nie spełnił kryteriów wyboru projektów: A.3. Gotowość techniczna projektu do 

realizacji; B.10 Wykonalność techniczna, technologiczna i instytucjonalna projektu; B.15. 

Zgodność dokumentacji projektowej z SzOOP oraz Regulaminem konkursu.  

 

W związku z powyższą oceną Instytucji Zarządzającej RPO WK-P i zgodnie z Systemem Oceny 

Projektów w ramach RPO WK-P, projekt  nr RPKP.06.04.01-04-0037/20 pn. „Modernizacja 



przestrzenno-funkcjonalna ośrodka sztuki współczesnej „Mózg”” nie został przekazany do 

ponownej oceny strategicznej.  

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

zatwierdzona Uchwałą nr 255/20 Zarządu ZIT BTOF z dnia 14 grudnia 2020 r. i nie zawierała 

ww. projektu, lista z II częścią rundy XIX została zatwierdzona Uchwałą nr 256/21 Zarządu ZIT 

BFOF z dnia 4 stycznia 2021 r. Lista z III części rundy XIX stanowi załącznik do niniejszej 

uchwały. 

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-

0037/20

MÓZG FOUNDATION- 
FUNDACJA MUZYKI 
WSPÓŁCZESNEJ I 

FORM
INTERDYSCYPLINAR

NYCH

Modernizacja przestrzenno-funkcjonalna 
ośrodka sztuki współczesnej "Mózg" 511 200,00 511 200,00 731 078,07 - negatywny

ocena negatywna - 
projekt nie spełnił 
kryteriów wyboru 

projektu

511 200,00 511 200,00 731 078,07

Projekty, które nie spełniły kryteriów wyboru proje któw i nie kwalifikuj ą się do dofinansowania

RAZEM

Załącznik do Uchwały nr 258/2021
 Zarządu ZIT BTOF

       z dnia 6.05.2021 r.

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

Lista wszystkich ocenionych projektów

Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszaró w miejskich w ramach ZIT
Nr konkursu RPKP.06.04.01-IZ.00-04-221/18 - runda X IX - część III

511 200,00 511 200,00 731 078,07RAZEM


