Uzasadnienie
W odpowiedzi na konkurs nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 w ramach Podziałania 4.6.2
Wsparcie ochrony zasobów kultury w ramach ZIT, schemat: Ochrona zasobów kultury
jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
(ZIT) wpłynęło 8 wniosków o dofinansowanie projektu.
W trakcie oceny dokonanej przez Podkomisję IZ EFRR w zakresie spełnienia kryteriów
formalno-merytorycznych, projekt złożony przez Gminę Sicienko nr RPKP.04.06.02-040001/17 pn. „Przebudowa budynku komunalnego z przeznaczeniem na budynek kultury świetlica wiejska w Dąbrówce Nowej gm. Sicienko” nie spełnił kryterium merytorycznego
ogólnego B.9 Zgodność projektu z wymaganiami prawa dotyczącego ochrony środowiska
i zgodnie z Regulaminem konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 został odrzucony.
Ponadto projekt Gminy Dobrcz nr RPKP.04.06.02-04-0008/17 pn. „Przebudowa, rozbudowa
i nadbudowa łącznika zlokalizowanego przy budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrczu
ul. Długa 52” został wycofany przez ww. Beneficjenta pismem z dnia 25.09.2017 r.
Pozostałe 6 projektów spełniło kryteria formalno-merytoryczne i zostało zakwalifikowanych
do etapu oceny strategicznej.
W wyniku oceny strategicznej, która miała miejsce w dniach od 13.10.2017 r. do 20.10.2017
r. przeprowadzonej przez Podkomisję IP ZIT 6 projektów uzyskało ocenę pozytywną:

1. Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0006/17 pn. „Remont i modernizacja wieży ciśnień”,
Wnioskodawca: Gmina Miasto Chełmża – 25 pkt;
2. Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0003/17 pn. „Rewitalizacja nieruchomości dawnego
Teatru Kameralnego przy ul. Grodzkiej w Bydgoszczy”, Wnioskodawca: Miasto
Bydgoszcz – 20,5 pkt;
3. Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0002/17 pn. „Przebudowa budynku Centrum Kultury
w Łubiance wraz z zagospodarowaniem terenu”, Wnioskodawca: Gmina Łubianka
– 16 pkt;
4. Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0007/17 pn. „Remont i rozbudowa budynku świetlicy
wiejskiej w Obrowie”, Wnioskodawca: Gmina Obrowo – 14 pkt;
5. Projekt

nr RPKP.04.06.02-04-0005/17

pn.

„Rozbudowa i

zmiana sposobu

użytkowania części budynku przy ul. Paderewskiego w Chełmży na Centrum
Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża”, Wnioskodawca: Gmina Chełmża – 10 pkt;

6. Projekt nr RPKP.04.06.02-04-0004/17 pn. „Przebudowa i nadbudowa wraz ze zmianą
sposobu użytkowania pomieszczeń byłej stołówki w budynku użyteczności publicznej
przy ul. Szosa Kotomierska w Koronowie na cele kulturalno-oświatowe”,
Wnioskodawca: Gmina Koronowo – 9 pkt.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów, które otrzymały ocenę
pozytywną w ramach konkursu nr RPKP.04.06.02-IZ.00-04-093/17 wynosi 13 656 135,17 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 29 maja 2017 r. (§ 4 ust. 5 pkt. 6 lit. e).

