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Aneks nr 3  

do Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

Bydgosko – Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014 r.  

    zawarty w dniu  29  maja 2017r.  pomiędzy następującymi stronami: 

1. Miastem Bydgoszcz, reprezentowanym przez Prezydenta – Pana Rafała Bruskiego 

2. Gminą Miasta Toruń, reprezentowaną przez Prezydenta – Pana Michała Zaleskiego 

3. Gminą Białe Błota, reprezentowaną przez Wójta – Pana Macieja Kulpę 

4. Gminą ChełmŜa, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jacka Czarneckiego 

5. Gminą Czernikowo, reprezentowaną przez Wójta – Pana Zdzisława Gawrońskiego 

6. Gminą Dąbrowa Chełmińska, reprezentowaną przez Wójta – Pana Radosława 

Ciechackiego 

7. Gminą Dobrcz, reprezentowaną przez Wójta – Pana Krzysztofa Szalę 

8. Gminą Koronowo, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Stanisława Gliszczyńskiego 

9. Gminą Kowalewo Pomorskie, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Andrzeja 

Grabowskiego 

10. Gminą Lubicz, reprezentowaną przez Wójta – Pana Marka Olszewskiego 

11. Gminą Łabiszyn, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jacka Idziego Kaczmarka 

12. Gminą Łubianka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jerzego Zająkałę 

13. Gminą Łysomice, reprezentowaną przez Wójta – Pana Piotra Kowala 

14. Gminą Miasta ChełmŜa, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Jerzego Czerwińskiego 

15. Gminą Nakło nad Notecią, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Sławomira 

Napierałę 

16. Gminą Nowa Wieś Wielka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Wojciecha Oskwarka 

Gmina Lubicz 
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17. Gminą Obrowo, reprezentowaną przez Wójta – Pana Andrzeja Wieczyńskiego 

18. Gminą Osielsko, reprezentowaną przez Wójta – Pana Wojciecha Sypniewskiego 

19. Gminą Sicienko, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jana  Wacha 

20. Gminą Solec Kujawski, reprezentowaną przez Burmistrza – Panią Teresę Substyk   

21.Gminą Szubin, reprezentowaną przez Burmistrza – Pana Artura Michalaka 

22. Gminą Wielka Nieszawka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Kazimierza Kaczmarka 

23. Gminą Zławieś Wielka, reprezentowaną przez Wójta – Pana Jana Surdykę 

24. Powiatem Bydgoskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana 

Wojciecha Porzycha i Wicestarostę  - Pana Zbigniewa Łuczaka  

25. Powiatem Toruńskim, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu - Starostę – Pana 

Mirosława Graczyka i Wicestarostę - Pana Andrzeja Siemianowskiego, 

 

§1. 

Na podstawie § 8 ust. 2 i 3 Porozumienia w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji 

Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego z dnia 8 kwietnia 2014 r., 

tekst jednolity z dnia 31 maja 2016 r., Strony Porozumienia zgodnie wprowadzają 

następujące zmiany: 

 

1. § 2  ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„ Strony Porozumienia udzielają Prezydentowi Miasta Bydgoszczy umocowania do: 

1) reprezentowania ich, w tym do składania oświadczeń woli w ich imieniu, na zasadach 

określonych niniejszym Porozumieniem w procesie negocjacji, ustanawiania i 

realizacji ZIT wobec MR, IZ RPO WK-P oraz innych podmiotów, w zakresie zadań 

dotyczących: 

a) współtworzenia kryteriów wyboru projektów w ramach konkursów i dla 

projektów pozakonkursowych dedykowanych ZIT wojewódzkiemu 

zatwierdzanych przez Komitet Monitorujący RPO WK-P, 

b) zatwierdzania kryteriów konkursowych, o których mowa w ppkt a, w ramach 

prac Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020, 

c) współtworzenia harmonogramu konkursów dedykowanych ZIT  

wojewódzkiemu, 

d) ogłaszania naborów dla konkursów dedykowanych ZIT wojewódzkiemu, 

e) w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR z 

zastosowaniem preselekcji, dla którego etap oceny formalno-merytorycznej 

dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 
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- na  etapie preselekcji -  przeprowadzenie naboru wniosków preselekcyjnych  

   wraz z ich oceną na podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet   

   Monitorujący,  

 

 - na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie  

   kryteriów  zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący  (ocena m.in.  

   zgodności ze Strategią ZIT), 

                       - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych  

   projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy        

   rankingowej),  

  

                     - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4  

                         ustawy   wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej  

                       RPO WK-P,  

 

 - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  

   przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów          

    i   przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 

 

 

        f)    w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez  

                      zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, Ŝe     

                      nabór wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalno- 

                      merytorycznej dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 

 

              - na  etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie  

               kryteriów  zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in. zgodności  

              ze Strategią ZIT), 

 

              - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy ocenionych     

                projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym listy  

               rankingowej),  

 

             - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4  

               ustawy wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej  

               RPO WK-P,  

 

             - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  

               przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów 
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                i przekazanie jej do   zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 

 

                  g)  w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFRR bez   

                       zastosowania preselekcji, dla którego regulamin konkursu określa, Ŝe nabór   

                       wniosków o dofinansowanie projektu oraz etap oceny formalnej dokonuje  

                       Instytucja Zarządzająca RPO WK-P:  

  - na etapie oceny merytorycznej – dokonanie oceny merytorycznej przez  

    ekspertów  na   podstawie kryteriów przyjętych przez Komitet Monitorujący, 

 

             - na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie  

              Kryteriów  zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in.  

              zgodności ze Strategią ZIT), 

 

  - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy  

     ocenionych  projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej  

    (w tym listy  rankingowej),  

 

  - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4  

    ustawy wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej  

    RPO WK-P,  

 

       - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  

         przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów                   

          i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. 

 

             Tryb ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pozyskania przez Instytucję  

        Pośrednicząca ekspertów zewnętrznych; 

                h)  w przypadku trybu konkursowego realizowanego ze środków EFS, dla  

                     którego nabór wniosków o dofinansowanie projektu etapy oceny formalno- 

                     merytorycznej i negocjacji dokonuje Instytucja Zarządzająca RPO WK-P: 

 

    - na etapie oceny strategicznej - dokonanie oceny strategicznej na podstawie  

      kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in.  

      zgodności ze Strategią ZIT), 

 

    - po etapie oceny strategicznej - przygotowanie i zatwierdzenie listy  

       ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej  

      (w tym listy rankingowej),  
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                - przekazanie listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4  

                ustawy    wdroŜeniowej (w tym listy rankingowej) do Instytucji Zarządzającej  

               RPO WK-P,  

 

             - dokonanie wyboru projektów do dofinansowania poprzez zatwierdzenie  

               przygotowanej przez Komisję Oceny Projektów listy ocenionych projektów                           

                i przekazanie jej do zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P, 

   

                  i)  w przypadku trybu pozakonkursowego:  

 

                 - na etapie oceny strategicznej – dokonanie oceny strategicznej na podstawie  

                  kryteriów zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący (ocena m.in.  

                  zgodności ze  Strategią ZIT), 

 

                - przygotowanie i zatwierdzenie załącznika do projektu uchwały Zarządu     

                  WK-P   w sprawie rozstrzygnięcia trybu pozakonkursowego. 

                      j)  przewodniczenie KOP jako przedstawiciel IP RPO WK-P, 

2) przyjmowania i przedkładania Strategii ZIT do ustawowego zaopiniowania przez MR 

 i IZ RPO WK-P, 

 

3)    realizacji innych zadań wynikających ze współpracy IP RPO WK-P i IZ RPO WK-P w 

    zakresie realizacji ZIT. 

 

2. § 2  ust. 7  otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„Szczegółowy zakres zadań IP RPO WK-P związanych przynajmniej z wyborem projektów 

do dofinansowania określa porozumienie w sprawie powierzenia zadań Instytucji 

Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 

29 czerwca 2015 r. z późniejszymi zmianami.” 

 

3. § 3 ust. 4 pkt. 1 usuwa się dotychczasowe litery b) i c) 

 

4. § 3 ust. 4 pkt. 1 dotychczasowa treść litery d) zostaje przeniesiona do litery b)                   

w niezmienionym brzmieniu: 
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„projektu porozumienia w sprawie powierzenia zadań IP RPO WK-P dotyczących realizacji 

ZIT,” 

 

5. § 4 ust. 5 pkt. 6 litera d) otrzymuje nowe brzmienie: 

 

„listy projektów zakwalifikowanych do etapu oceny formalno-merytorycznej                      

(w konkursach z etapem preselekcji)” 

 

6. § 4 ust. 5 pkt. 6 dodaje się litery e) i f) w brzmieniu: 

 

„e) listy ocenionych projektów, o której mowa w art. 44 ust. 4 ustawy wdroŜeniowej (w tym 

listy rankingowej),  

 

f) załącznika do projektu uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 

sprawie zatwierdzenia projektu pozakonkursowego wybranego do dofinansowania, 

zawierającego informacje o projekcie wybranym do dofinansowania,” 

 

 

§ 2 

 

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

§ 3 

 

Aneks sporządzono w 27 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŜdej ze stron  

porozumienia, 1 egzemplarz dla Ministra Rozwoju oraz 1 egzemplarz dla IZ RPO WK-P. 

 

 

 

  

 

 

 

……………………………………………… 

Miasto Bydgoszcz 

……………………………………………… 

Gmina Miasta Toruń 

   

   

………………………………

Gmina Białe Błota 

………………………………… 

Gmina ChełmŜa 

………………………………

Gmina Miasta ChełmŜa 
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……………………………… 

Gmina Czernikowo 

………………………………… 

Gmina Dąbrowa Chełmińska 

……………………………… 

Gmina Dobrcz 

   

   

……………………………… 

Gmina Koronowo 

………………………………… 

Gmina Kowalewo Pomorskie 

……………………………… 

Gmina Lubicz 

   

   

……………………………… 

Gmina Łabiszyn 

………………………………… 

Gmina Łubianka 

……………………………… 

Gmina Łysomice 

   

   

……………………………… 

Gmina Nakło nad Notecią 

………………………………… 

Gmina Nowa Wieś Wielka 

……………………………… 

Gmina Obrowo 

   

   

……………………………… 

Gmina Osielsko 

………………………………… 

Gmina Sicienko 

……………………………… 

Gmina Solec Kujawski 

   

   

……………………………… 

Gmina Szubin 

………………………………… 

Gmina Wielka Nieszawka 

……………………………… 

Gmina Zławieś Wielka 

 

 

 

  

……………………………………………… 

Powiat Bydgoski 

……………………………………………… 

Powiat Toruński 

 


