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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

 

1. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot zgłaszający propozycję projektu 
w ramach niniejszego naboru. 

2. Propozycji projektu – należy przez to rozumieć propozycję projektu, zgłoszoną do 
Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 na fiszce stanowiącej Załącznik nr 1 lub 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. 

3. Rewitalizacji – zgodnie z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji 
(Dz.U.2015.poz. 1777 z późn. zm.) jest to proces wyprowadzania ze stanu 
kryzysowego obszarów zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, 
poprzez zintegrowane działania na rzecz lokalnej społeczności, skoncentrowane 
terytorialnie, prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie gminnego 
programu rewitalizacji. 

4. Obszarze do rewitalizacji – teren wyznaczony Uchwałą nr 513/16 Rady Miasta 
Torunia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 
obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

 

5. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (dalej: PRT) - wieloletni program działań, których 
celem jest wyprowadzenie obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenie warunków do 
jego zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania 
różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. 

6. Fiszka projektowa nr 1 propozycji projektu do PRT – formularz, który dotyczy zadań, dla których 
Wnioskodawcy będą aplikowali o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
(dalej: EFRR) 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 (dalej: Poddziałanie 6.4.1 RPO). Fiszka stanowi Załącznik nr 1 do 
Regulaminu. Wszystkie propozycje projektów złożone za pomocą przedmiotowej fiszki będą 
podlegały ocenie. 

7. Fiszka projektowa nr 2 propozycji projektu do PRT – formularz, który dotyczy zadań, dla których 
Wnioskodawcy nie będą aplikowali o dofinansowanie z Poddziałania 6.4.1 RPO. Fiszka stanowi 
Załącznik nr 2 do Regulaminu. Jedynie wybrane propozycje projektów złożone za pomocą 
przedmiotowej fiszki będą podlegały ocenie. Propozycje projektów, które nie zostaną poddane ocenie 
będą stanowiły źródło informacji o działaniach planowanych na obszarze rewitalizacji. 

8. Kryteria wyboru propozycji projektu do PRT, dla których Wnioskodawcy będą aplikowali o 
dofinansowanie z Poddziałania 6.4.1 RPO. Kryteria stanowią Załącznik nr 3 do Regulaminu. 

9. Kryteria wyboru propozycji projektu do PRT, dla których Wnioskodawcy nie będą aplikowali o 
dofinansowanie z Poddziałania 6.4.1 RPO. Kryteria stanowią Załącznik nr 4 do Regulaminu. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Cel i charakter naboru 

 

1. Celem naboru jest wybór propozycji projektów, które zostaną wpisane do PRT 
jako działania, których realizacja przyczyni się do niwelowania problemów 
występujących na obszarze rewitalizacji, a tym samym wyprowadzenia obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego. 

 

2. Nabór dotyczy propozycji projektów, dla których Wnioskodawcy: 

będą aplikowali o dofinansowanie z Poddziałania 6.4.1 RPO (w tym przypadku należy 
wypełnić Załącznik nr 1),  

nie będą aplikowali o dofinansowanie Poddziałania 6.4.1 RPO (w tym przypadku 
należy wypełnić Załącznik nr 2). 

 

3. Złożenie propozycji projektu w ramach niniejszego naboru nie oznacza 
automatycznego umieszczenia zadania w PRT ani nie gwarantuje otrzymania 
jakiejkolwiek formy dofinansowania na zgłaszany projekt.  
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Instytucja organizująca nabór 

 

1. Instytucją organizująca nabór jest Urząd Miasta Torunia.  

 

2. Funkcje związane z bezpośrednią obsługą naboru pełnione są 

przez Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu 

Miasta Torunia z siedzibą przy ul. Grudziądzkiej 126 b w Toruniu, 

tel. 56 611 85 18 lub 56 611 85 26, godziny przyjmowania:  

7:30-15:30. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Termin, miejsce i forma składania propozycji projektowych 

1. Nabór trwa od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 14 kwietnia 2017 r.  

2. Wnioskodawca zamierzający zgłosić propozycję projektu, zobowiązany jest złożyć lub przesłać pocztą/za 
pomocą kuriera wypełnioną i podpisaną fiszkę projektową w wersji papierowej (odpowiednia do 
propozycji projektu Załącznik nr 1 lub Załącznik nr 2 do Regulaminu). O dochowaniu terminu decyduje 
data wpływu fiszki projektowej do wyznaczonego miejsca składania. 

3. Miejscem składania fiszek projektowych są: 

 Wydział Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia, ul. Grudziądzka 126b, 
pok. 216, II piętro, 87-100 Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30,  

 Biuro Toruńskiego Centrum Miasta, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 (wejście od ul. Podmurnej), 87-100 
Toruń, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-16.00, 

 Punkty informacyjne Urzędu Miasta (PIUM): 

• PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, 

• PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38, 87-100 Toruń (pętla autobusowa), 

• PIUM –Podgórz, ul. Poznańska 52, 87-100 Toruń (Dom Muz), 

• PIUM – Grudziądzka, ul. Grudziądzka 124/126, 87-100 Toruń (dawny "Spomasz"), 

• PIUM - CH PLAZA, ul. Broniewskiego 90, 87-100 Toruń. 

 

Fiszki, które należy uzupełnić dostępne są na stronie: www.rewitalizacja.torun.pl 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Zakres przedmiotowy naboru 

 

 

1. W przypadku propozycji projektów składanych na wzorze Załącznika nr 1 
do Regulaminu obowiązują następujące zasady: 

 

 ze względu na charakter projektów rewitalizacyjnych przewiduje się 
zastosowanie formuły projektów zintegrowanych, 

 przedsięwzięcia infrastrukturalne muszą być powiązane z realizacją 
celów w zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą 
prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie, 

 projekty przewidziane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR) muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z 
działaniami podejmowanymi w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego (dalej: EFS). 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 
 

Zakres przedmiotowy naboru 

 

2. W przypadku propozycji projektów składanych na wzorze Załącznika nr 2 do Regulaminu obowiązują 
następujące zasady: 

 ocenie zostaną poddane jedynie propozycje projektów, które stanowią część przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych, w szczególności te będące elementem projektów zintegrowanych lub 
propozycje projektów, dla których Wnioskodawcy będą starali się o dofinansowanie ze środków 
UE (z wyłączeniem Poddziałania 6.4.1 RPO). W takich sytuacjach zostanie zbadana 
zasadność  realizacji projektu, 

 dopuszcza się wpisanie projektów w formie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. bez 
literalnego wskazania projektu, wnioskodawcy, miejsca realizacji, 

 ostateczna decyzja o formie ujęcia propozycji projektu w PRT należy do Komisji Oceny 
Projektów. 

 

3. Wszystkie zgłoszone projekty powinny przyczyniać się do niwelowania zdiagnozowanych 
problemów w sferze społecznej i/lub: gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i 
środowiskowej. 

 

4. Projekty winny być zlokalizowane na jednym z trzech podobszarów rewitalizacji wyznaczonych 
do rewitalizacji -zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu. Spis ulic dostępny jest w 
Regulaminie. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Zakres przedmiotowy naboru 

 

 

5. Dopuszcza się do ujęcia w PRT także projekty rewitalizacyjne 

zlokalizowane poza wyznaczonym obszarem, jeśli służą one 

realizacji celów wynikających z PRT. Takie przypadki wymagają 

szerszego uzasadnienia i wskazania siły powiązań i efektywności 

oddziaływania projektu na obszar rewitalizacji na etapie składania 

propozycji projektu. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Podmioty uprawnione do zgłoszenia propozycji projektu  
 

1. jednostki samorządu terytorialnego, 

2. związki jednostek samorządu terytorialnego, 

3. stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  

4. samorządowe jednostki organizacyjne, 

5. organy władzy, administracji rządowej, 

6. państwowe jednostki organizacyjne, 

7. inne jednostki sektora finansów publicznych, 

8. organizacje pozarządowe, 

9. przedsiębiorstwa, 

10. spółdzielnie mieszkaniowe, 

11. wspólnoty mieszkaniowe, 

12. kościoły, 

13. związki wyznaniowe, 

14. osoby prawne kościołów, 

15. osoby prawne związków wyznaniowych, 

16. partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa 
publiczno-prywatnego. 

 

 

10 



Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 
Podmioty uprawnione do zgłoszenia propozycji projektu  

 
 W przypadku propozycji projektów składanych na formularzu 

stanowiącym Załącznik nr 2 do Regulaminu projekty mogą składać 

wszystkie podmioty, z wyłączeniem osób fizycznych. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 
Wymagania odnośnie czasu realizacji projektu 

 

1. Propozycja projektu może dotyczyć zadań planowanych do realizacji lub 
rozpoczętych, ale niezakończonych pod względem rzeczowym. Termin 
zakończenia realizacji rzeczowej i finansowej projektu nie może 
przekroczyć 31 grudnia 2023 r. 

 

2. W przypadku propozycji projektów składanych na formularzu 
stanowiącym Załącznik nr 1 do Regulaminu wsparcia nie uzyskają 
projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs 
w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO. Ponadto realizacja projektu nie może 
rozpocząć się później niż w roku 2020. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 
Wybór projektów 

 

1. Spośród zgłoszonych propozycji projektów w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO wybrane zostaną te, które 
spełnią wszystkie wymagane kryteria dostępu oraz zostaną najwyżej ocenione pod kątem spełnienia 
kryteriów punktowych, określonych w Załączniku nr 3lub Załączniku 4 do niniejszego Regulaminu. 

2. Ocenie punktowej poddane będą wszystkie propozycje projektów w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO 
oraz powiązane z nimi projekty realizowane w formule tzw. projektów zintegrowanych oraz 
propozycje projektów, które będą starały się o uzyskanie dofinansowania z wyłączeniem 
Poddziałania 6.4.1 RPO. Głównym celem przeprowadzonej oceny będzie zbadanie zasadności realizacji 
propozycji projektów w ramach planowanych działań rewitalizacyjnych. 

3. Oceny zgłoszonych propozycji projektów dokona Komisja Oceny Projektów, która zostanie powołana 
Zarządzeniem Prezydenta Miasta Torunia. 

4. Dopuszcza się na etapie składania propozycji projektów oraz ich oceny zwrócenie się do Wnioskodawcy 
o uzupełnienie lub wyjaśnienie informacji zawartych w fiszce projektowej. 

5. Po przeprowadzeniu oceny propozycje zgłoszonych projektów w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO utworzą 
listę projektów, która zostanie przeniesiona do PRT.  

6. Wnioskodawcy, których projekty zostaną literalnie wpisane do PRT, zobowiązani będą do podpisania 
porozumienia z Gminą Miasta Toruń dotyczącego zobowiązania się do realizacji projektu.  

7. Wybór projektu nie ma charakteru decyzji administracyjnej i Wnioskodawcy nie służy odwołanie. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

Załączniki: 
 

1. Fiszka projektowa nr 1 – załącznik nr 1, 

2. Fiszka projektowa nr 2 – załącznik nr 2, 

3. Kryteria wyboru propozycji projektu (w ramach Poddziałania 6.4.1 

RPO) – załącznik nr 3, 

4. Kryteria wyboru propozycji projektu (pozostałe) – załącznik nr 4,  

5. Mapa obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji – załącznik 

nr 5. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

UWAGA:  

 Złożenie propozycji projektu w ramach niniejszego naboru nie oznacza automatycznego umieszczenia zadania w Programie 

Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (dalej: PRT) ani nie zapewnia otrzymania jakiejkolwiek formy dofinansowania na zgłaszany 

projekt.  

 Wpisanie projektu do PRT uprawnia Wnioskodawcę do ubiegania się o dofinansowanie  

w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO. 

 Ze względu na charakter projektów rewitalizacyjnych przewiduje się zastosowanie formuły projektów zintegrowanych. 

 Przedsięwzięcia infrastrukturalne realizowane w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO muszą być powiązane z realizacją celów w 

zakresie włączenia społecznego i redukcji ubóstwa oraz będą prowadzić do zwiększenia szans na zatrudnienie.  

 Projekty przewidziane do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muszą być realizowane w ścisłym 

połączeniu z działaniami podejmowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS). 

Fiszka projektowa nr 1 

propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dotyczy zadań, dla których 

Wnioskodawcy będą aplikowali o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 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 (dalej: Poddziałanie 6.4.1 RPO). 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

Ogólne dane Wnioskodawcy: 

Nazwa: 

Adres: 

Osoba do kontaktu: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

I. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

Podmiot zgłaszający propozycję projektu* 

(zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 6.4.1 RPO): 

 jednostka samorządu terytorialnego 

 związek jednostek samorządu terytorialnego 

 stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego 

 samorządowa jednostka organizacyjna 

 organy władzy, administracji rządowej 

 państwowa jednostka organizacyjna 

 inna jednostka sektora finansów publicznych 

 organizacja pozarządowa 

 przedsiębiorstwo 

 spółdzielnia mieszkaniowa 

 wspólnota mieszkaniowa 

 kościół 

 związek wyznaniowy 

 osoba prawna kościoła 

 osoba prawna związku wyznaniowego 

 partner prywatny we współpracy z podmiotami 

publicznymi w przypadku projektów realizowanych w 

formule partnerstwa publiczno-prywatnego 

II. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

Nazwa projektu, która musi być tożsama z nazwą przedstawioną do konkursu RPO (nazwa projektu, który zostanie wpisany do 

PRT musi być taka sama, jak nazwa projektu, dla którego Wnioskodawca będzie ubiegał się o dofinansowanie w ramach 

Poddziałania 6.4.1 RPO): 

III. 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

IV. 

Cel projektu: 

Cel ogólny (obligatoryjnie): 

Cel społeczny (obligatoryjnie): 

Inne cele ze sfery: środowiskowej, przestrzenno-

funkcjonalnej i/lub technicznej, które zostaną osiągnięte 

poprzez realizację projektu (wskazać co najmniej jeden, przy 

czym cel ogólny może spełniać cel z jednej z wymienionych 

sfer): 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

V. 

Lokalizacja projektu*: 

Podobszar rewitalizacji : Bydgoskie Przedmieście 

Podgórz 

Stare Miasto 

Poza obszarem rewitalizacji : 

Adres  

(ulica, numer budynku; w 

przypadku przestrzeni 

publicznej ulice wyznaczające 

granice, w których realizowany 

będzie projekt): 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

VI. 

 

Termin realizacji projektu (przy czym wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni 

zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w odpowiedzi na konkurs  

w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO) 

Data rozpoczęcia  

(przez datę rozpoczęcia projektu 

rozumie się pierwsze prawnie wiążące 

zobowiązanie służące realizacji zadań, 

które planuje się wykonać w ramach 

projektu): 

Data zakończenia  

(maksymalnie do końca roku 2023, 

przy czym projekt musi być zakończony 

zarówno pod względem rzeczowym, jak 

i finansowym): 
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Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

VII. 

Zgłaszany projekt wpisuje się w jeden z niżej wymienionych typów projektów* 

(zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla Poddziałania 6.4.1 RPO): 

Typ 1:  Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, 

modernizacja, adaptacja, remont zdegradowanych obiektów/budynków wraz z 

zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z 

programu rewitalizacji. 

Typ 2:  Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury komunalnej (np. przewodów 

lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze 

objętym 1 typem projektu. Działania uzupełniające zadania realizowane w ramach 1 typu 

projektu.  

Typ 3:  Przebudowa, modernizacja i infrastruktury dróg lokalnych na obszarze objętym 1 typem 

projektu, pod warunkiem, że stanowią niezbędny element szerszej koncepcji związanej z 

działaniami rewitalizacyjnymi. 

Typ 4:  Modernizacja, remont części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 

powiązaniu z działaniami społecznymi realizowanymi na rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Typ 5:  Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, modernizacja, remont obiektów/budynków 

infrastruktury kulturalnej w powiązaniu z działaniami społecznymi realizowanymi na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, przy czym wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury 

nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów kwalifikowalnych projektu. 22 



Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

VIII. 

 

Najważniejsze zidentyfikowane problemy na poszczególnych podobszarach rewitalizacji*: 

Problemy Podobszar: Bydgoskie 

Przedmieście 

Starzenie się społeczeństwa, duża liczba osób w wieku poprodukcyjnym 

Problemy związane z bezrobociem 

Ubóstwo, duża liczba osób korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej  

Niezaradność życiowa i zagrożenie bezdomnością  

Zły stan budynków i budowli uniemożliwiający bezpieczne ich użytkowanie 

Niedostateczne warunki do zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

Problemy związane z edukacją dzieci i młodzieży 

Niski poziom przedsiębiorczości 

Niewystarczająca liczba terenów zieleni/ niedostateczne zagospodarowanie terenów zieleni 

Obiekty zabytkowe wymagające konserwacji i restauracji zabytków 
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VIII. 

 

Najważniejsze zidentyfikowane problemy na poszczególnych podobszarach rewitalizacji*: 

Problemy Podgórz 

Problemy związane z bezrobociem 

Ubóstwo, duża liczba osób korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej 

Niezaradność życiowa i zagrożenie bezdomnością 

Zły stan budynków i budowli uniemożliwiający bezpieczne ich użytkowanie 

Niedostateczne warunki do zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

Problemy związane z edukacją dzieci i młodzieży 

Występowanie obszarów zdegradowanych 

Niewystarczająca liczba terenów zieleni/ niedostateczne zagospodarowanie terenów zieleni 

Obiekty zabytkowe wymagające konserwacji i restauracji zabytków 
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VIII. 

 

Najważniejsze zidentyfikowane problemy na poszczególnych podobszarach rewitalizacji*: 

Problemy Stare Miasto 

Ubóstwo, duża liczba osób korzystająca ze środowiskowej pomocy społecznej 

Niezaradność życiowa i zagrożenie bezdomnością 

Zły stan budynków i budowli uniemożliwiający bezpieczne ich użytkowanie 

Problemy związane z bezrobociem 

Niskie poczucie bezpieczeństwa, przestępstwa i wykroczenia 

Przemoc w rodzinie 

Niedostateczne warunki do zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców 

Problemy związane z edukacją dzieci i młodzieży 

Niewystarczająca liczba terenów zieleni/ niedostateczne zagospodarowanie terenów zieleni 

Obiekty zabytkowe wymagające konserwacji i restauracji zabytków 
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IX. 

Opis stanu istniejącego: 

Zakres rzeczowy projektu: 

X. 

26 
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XI. 

Szacowana wartość projektu: 

Wartość całkowita: 

Wartość dofinansowania z UE (maks. 85%): 

Alokacja przewidziana w ramach poddziałania 6.4.1  RPO WK-P 

dla miasta Torunia wynosi  6,66 mln euro , tj. około 27 mln PLN 

Wartość wkładu własnego: 

Kredyt: 

Inne: 
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XII. 

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być zrealizowany?* 

Tak, ale w ograniczonym zakresie 

Nie mógłby zostać zrealizowany 

Wskazanie realizacji projektu społecznego z dofinansowaniem z EFS 

 (projekt społeczny może być realizowany przez ten sam podmiot, tj. Wnioskodawca realizuje zarazem projekt 

infrastrukturalny, jak i społeczny, lub realizowany w partnerstwie z Wnioskodawcą projektu infrastrukturalnego. Fiszka 

propozycji projektu do PRT dla działań społecznych stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru propozycji projektów): 

Podmiot realizujący projekt społeczny: 

Problemy, jakie będzie niwelować projekt: 

Opis najważniejszych działań w ramach projektu: 

XIII. 

28 
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XIV. 

Prognozowane produkty i rezultaty projektu 

(należy wypełnić pola adekwatnie do zakresu rzeczowego propozycji projektu, Wnioskodawca nie jest zobowiązany do 

wypełnienia każdego pola): 

Wskaźniki rezultatu: 

 
1. 

Liczba przedsiębiorstw ulokowanych na zrewitalizowanych obszarach (szt.): 

2. Liczba osób korzystających z wybudowanych/wyremontowanych budynków publicznych lub komercyjnych na 
obszarach miejskich (osoby): 

3. Liczba osób korzystających z wyremontowanych budynków mieszkalnych na obszarach miejskich (osoby): 

4 Liczba osób korzystających z rewitalizowanych obszarów bądź utworzonej/rekultywowanej przestrzeni w 
miastach (osoby): 

5 Liczba nowo utworzonych usług na obszarze rewitalizowanym (sztuki): 

Wskaźniki produktu: 

1 Otwarta przestrzeń utworzona lub rekultywowana na obszarach miejskich (powierzchnia w m2): 

2 Budynki publiczne lub komercyjne wybudowane lub wyremontowane na obszarach miejskich (sztuki): 

3 Wyremontowane budynki mieszkalne na obszarach miejskich (sztuki): 

4 Liczba wspartych obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach (sztuki): 

5 Powierzchnia obszarów objętych rewitalizacją: 
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XV. 

Gotowość projektu do realizacji. Wnioskodawca posiada*: 

Rodzaje dokumentów i pozwoleń TAK NIE 

Pozwolenie na budowę/zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia na 

budowę związanych z realizacją projektu: 

Dokumentacja techniczna: 

Dokumentacja projektowa: 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: 

W przypadku nieposiadania prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, Wnioskodawca, w przypadku wpisania 

propozycji projektu do PRT, będzie zobowiązany do podpisania zobowiązania do pozyskania niniejszego dokumentu przed 

rozpoczęciem prac inwestycyjnych.  

*proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem [X] 
 
 Oświadczam, że znane są mi przepisy regulujące możliwość pozyskania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w szczególności zapisy Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO dla Poddziałania 6.4.1 
Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych w ramach ZIT w zakresie Limitów i ograniczeń w realizacji projektów. 

 Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej karcie propozycji projektu do PRT są zgodne z prawdą.  
 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszej karcie propozycji projektu, wyłącznie na potrzeby 

sporządzenia PRT. 
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Kryteria wyboru propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023, dla 

których wnioskodawcy będą aplikowali o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego 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: 
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LP PYTANIE TAK NIE 

1. Projekt został złożony na właściwym formularzy, czyli 

Załączniku nr 1 do Regulaminu naboru propozycji projektów. 

2. Projekt jest zlokalizowany w granicach obszaru rewitalizacji 

przyjętego przez Radę Miasta Torunia Uchwałą nr 513/16  

z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Torunia. 

Podobszary rewitalizacji zostały wyznaczone zgodnie  

z granicami jednostek urbanistycznych: 

 Bydgoskie Przedmieście, 

 Podgórz, 

 Stare Miasto. 

W przypadku realizacji projektu poza obszarem rewitalizacji zostało to 

szeroko uzasadnione i właściwie wskazano siły powiązań  

i efektywność oddziaływania projektu na obszar rewitalizacji oraz 

projekt służy realizacji celów wynikających z PRT. 

Kryterium dostępu TAK/NIE 
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LP PYTANIE TAK NIE 

3. Wnioskodawca jest jednym z podmiotów uprawnionych do 

ubiegania się o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.4.1 

RPO: 

4. Projekt jest jednym z typów projektów wskazanych do 

realizacji w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO: 

Typ 1: Zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym rozbudowa, 

nadbudowa, przebudowa, modernizacja, adaptacja, remont 

zdegradowanych obiektów/budynków wraz z zagospodarowaniem 

przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych 

problemów społecznych, gospodarczych na obszarze rewitalizowanym 

wynikającym z programu rewitalizacji. 

Typ 2: Budowa, przebudowa, rozbudowa podstawowej infrastruktury 

komunalnej (np. przewodów lub urządzeń wodociągowych, 

kanalizacyjnych, ciepłowniczych, elektrycznych) na obszarze objętym 

1 typem projektu. Działania uzupełniające zadania realizowane w 

ramach 1 typu projektu. 

Typ 3: Przebudowa, modernizacja i infrastruktury dróg lokalnych na 

obszarze objętym 1 typem projektu, pod warunkiem, że stanowią 

niezbędny element szerszej koncepcji związanej z działaniami 

rewitalizacyjnymi. 

Kryterium dostępu TAK/NIE 
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LP PYTANIE TAK NIE 

Typ 4: Modernizacja, remont części wspólnych 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych w 

powiązaniu z działaniami społecznymi 

realizowanymi na rzecz mieszkańców obszaru 

rewitalizacji. 

Typ 5: Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, 

modernizacja, remont obiektów/budynków 

infrastruktury kulturalnej w powiązaniu z 

działaniami społecznymi realizowanymi na rzecz 

mieszkańców obszaru rewitalizacji, przy czym 

wysokość wsparcia projektów w zakresie kultury 

nie będzie przekraczać 2 mln euro kosztów 

kwalifikowalnych projektu. 

34 



Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 

 

LP PYTANIE TAK NIE 

5. Prawidłowy okres realizacji (2014-2023), przy czym wsparcia nie 

uzyskają projekty, które zostały fizycznie ukończone lub  

w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w 

odpowiedzi na konkurs w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO.  

Realizacja projektu nie może przekroczyć roku 2023 i nie może 

rozpocząć się później niż w roku 2020. 

6. Projekt odpowiada na zidentyfikowane na podobszarze 

rewitalizacji problemy. 

7. W przypadku projektów polegających na zagospodarowaniu 

przestrzeni publicznej, teren, na którym realizowany będzie 

projekt musi być otwarty i dostępny dla wszystkich 

użytkowników przestrzeni. 

8. Projekt będzie realizowany z zastosowaniem formuły projektów 

zintegrowanych oraz będzie realizowany w ścisłym połączeniu z 

działaniami podejmowanymi w ramach EFS.  

LICZBA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI: 
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W celu skierowania propozycji projektu do etapu oceny punktowej, 

projekt musi w każdym z wyżem wymienionych kryteriów uzyskać 

odpowiedź TAK.  

 

Uzyskanie jednej odpowiedzi NIE kończy ocenę projektu z wynikiem 

negatywnym. 
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LP PYTANIE LICZBA PUNKTÓW 

1. Projekt odpowiada na 

problemy występujące 

na danym podobszarze 

rewitalizacji:  

zero problemów 0 

jeden problem 1 

dwa problemy 2 

trzy problemy 3 

cztery problemy i więcej 4 

2. Gotowość projektu do 

realizacji: 

wnioskodawca nie posiada 

dokumentacji do realizacji projektu 

0 

wnioskodawca posiada 

dokumentację projektową 

1 

wnioskodawca posiada 

dokumentację techniczną 

2 

wnioskodawca posiada pozwolenie 

na budowę/zgłoszenie prac 

budowlanych niewymagających 

pozwolenia na budowę związanych 

z realizacją projektu 

3 

Kryteria punktowe 

•Kryteria punktowe: 
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LP PYTANIE LICZBA PUNKTÓW 

3. Wnioskodawca posiada 

prawo do 

dysponowania 

nieruchomością na cele 

budowlane: 

wnioskodawca nie posiada prawa 

do dysponowania nieruchomością 

na cele budowlane 

0 

wnioskodawca posiada prawo do 

dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane 

1 

4. Projekt jest połączony 

(w formule projektów 

zintegrowanych) 

z realizacją projektu 

społecznego  

z dofinansowaniem z 

EFS: 

wnioskodawca nie wskazał 

realizacji projektu z 

dofinansowaniem z EFS 

0 

wnioskodawca wskazał realizację 

projektu z dofinansowaniem z EFS 

1 

SUMA PUNKTÓW: 

Kryteria punktowe 

•Kryteria punktowe: 
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Kryteria punktowe 

Maksymalna liczba punktów w kryterium oceny punktowej wynosi – 9 pkt.  

 
 

Postanowienia końcowe: 

1. W sytuacjach spornych, co do zasadności realizacji projektu, 

ostateczne zdanie w tej kwestii należy do Komisji Oceny 

Projektów. 

2. W przypadku, gdy proponowany projekt powiela zadania wcześniej 

zrealizowane (podobne projekty znajdują się niedalekim sąsiedztwie 

od lokalizacji zgłaszanego projektu), oceniający mają prawo 

zakwestionować zasadność realizacji zadania. 
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Kryteria punktowe 

Wynik oceny propozycji projektu 

Ocena negatywna – projekt nie zostanie 

wpisany do realizacji w ramach Programu 

Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

Ocena pozytywna – projekt zostanie wpisany do realizacji w ramach Programu 

Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

WYNIK: 
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 FISZKA PROJEKTOWA NR 2 
propozycji projektu do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 dotyczy zadań, dla których 
Wnioskodawcy nie będą aplikowali o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego 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. 
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UWAGA:  

 Złożenie propozycji projektu w ramach niniejszego naboru nie oznacza automatycznego 
umieszczenia zadania w Programie Rewitalizacji Torunia do roku 2023 (PRT) ani nie 
stanowi o otrzymaniu jakiejkolwiek formy dofinansowania na zgłaszany projekt. 

 Wnioskodawcą nie może być osoba fizyczna. 

 Ocenie zostaną poddane jedynie propozycje projektów, które stanowią część 
przedsięwzięć rewitalizacyjnych, w szczególności te będące elementem projektów 
zintegrowanych lub propozycje projektów, dla których Wnioskodawcy będą starali się o 
dofinansowanie ze środków UE (z wyłączeniem Poddziałania 6.4.1 RPO). W takich 
sytuacjach zostanie zbadana zasadność realizacji projektu. 

 Dopuszcza się wpisanie projektów w formie listy przedsięwzięć rewitalizacyjnych, tj. bez 
literalnego wskazania projektu. 

 Ostateczna decyzja o formie ujęcia propozycji projektu w PRT należy do Komisji Oceny 
Projektów. 

 

42 



Nabór propozycji projektów zgłaszanych do  

Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

 

  

 
Ogólne dane Wnioskodawcy: 

Nazwa: 

Adres: 

Osoba do kontaktu: 

Nr telefonu: 

Adres e-mail: 

I. 

Nazwa projektu: 

II. 
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Typ projektu*: 

Projekt o charakterze inwestycyjnym  

(zgłaszany projekt stanowi uzupełnienie działań 

rewitalizacyjnych, Wnioskodawca nie będzie mógł ubiegać się 

o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.4.1 RPO):  

Projekt o charakterze społecznym  

(dotyczy działań mających na celu niwelowanie problemów  

zidentyfikowanych na podobszarach rewitalizacji): 

III. 
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Przykładowe działania o charakterze społecznym wymienione w Lokalnej Strategii Rozwoju realizowanej przez Lokalną 

Grupę Działania „Dla Miasta Torunia” (Działanie 11.1 RPO)*: 

Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: 

Wsparcie innowacyjnych działań z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: 

Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia: 

Wsparcie podnoszące ich kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne, w tym 

szkolenia, doradztwo, staże: 

Utworzenie i rozwój sieci gromadzenia informacji o ofercie związanej z aktywizacją społeczną: 

Utworzenie sieci wymiany doświadczeń i dobrych praktyk dla liderów i animatorów aktywności lokalnej i 

obywatelskiej: 

Wsparcie inicjatyw partnerskich promujących aktywizację społeczno-zawodową: 

Działania na rzecz wsparcia, animacji, rozwoju gospodarki społecznej i przedsiębiorczości społecznej: 

Działania w zakresie organizowania społeczności lokalnej ze szczególnym uwzględnieniem działań 

innowacyjnych: 

Wsparcie szkoleniowo-warsztatowe oraz wsparcie inicjowania działań liderów i animatorów aktywności 

lokalnej i obywatelskiej: 

Tworzenie i rozwój placówek z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym: 

Poradnictwo interdyscyplinarne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób z ich otoczenia: 

Wsparcie realizacji usług wzajemnościowych i samopomocowych: 

IV. 
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V. 

Lokalizacja projektu*: 

Podobszar rewitalizacji : Bydgoskie Przedmieście 

Podgórz 

Stare Miasto 

Poza obszarem rewitalizacji : 

Adres (ulica, numer budynku, w 

przypadku przestrzeni 

publicznej ulice wyznaczające 

granice, w których realizowany 

będzie projekt: 

 

Termin realizacji projektu: 

Data rozpoczęcia (przez datę rozpoczęcia projektu rozumie się pierwsze prawnie wiążące 

zobowiązanie służące realizacji zadań, które planuje się wykonać w ramach projektu). 

Data zakończenia 

(maksymalnie do końca roku 2023): 

VI. 
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VII. 

Cel projektu: 

Cel ogólny (obligatoryjny): 

Cel społeczny: 

Inne cele (sfery: środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i/lub 

technicznej) , które zostaną osiągnięte 

poprzez realizację projektu: 

Zakres rzeczowy projektu wraz z opisem problemu, jaki ma rozwiązać realizacja projektu: 

VIII. 
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IX. 

Szacowana wartość projektu: 

Źródła finansowania  

(m.in.: programy operacyjne, środki 

prywatne, inne publiczne): 

 

Czy projekt jest powiązany z innymi projektami składanymi do PRT? 

(dotyczy projektów o charakterze społecznym) 

X. 

*proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem [X]. 

 

Oświadczam, że znane są mi przepisy regulujące możliwość pozyskania dotacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,  

w szczególności dotyczące przepisów regulujących pozyskanie środków finansowych na realizację przedmiotowego projektu. 

 

Oświadczam, że wszystkie informacje zamieszczone w niniejszej karcie przedsięwzięcia rewitalizacyjnego są zgodne z prawdą.  

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zamieszczonych w niniejszej karcie propozycji projektu, wyłącznie na 

potrzeby sporządzenia PRT. 
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 Kryteria wyboru propozycji projektu zgłoszonego do Programu Rewitalizacji 

Torunia do roku 2023, dla których wnioskodawcy nie będą aplikowali o 

dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 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. W przypadku niektórych działań RPO istnieje 

możliwość uzyskania dodatkowych punktów/preferencji w sytuacji wpisania i 

realizowania projektu  

na obszarze rewitalizacji, przy czym nie wszystkie propozycje projektów zgłoszonych 

na formularzu stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru propozycji 

projektów zostaną poddane ocenie): 
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l.p. PYTANIE TAK NIE 

1. Projekt został złożony na właściwym formularzy, czyli Załączniku nr 2 do 

Regulaminu naboru propozycji projektów. 

2. Projekt jest zlokalizowany w granicach obszaru rewitalizacji przyjętego 

przez Radę Miasta Torunia uchwałą nr 513/16 z dnia 29 grudnia 2016 r. w 

sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Torunia. Podobszary rewitalizacji zostały wyznaczone zgodnie z 

granicami jednostek urbanistycznych: 

 Bydgoskie Przedmieście, 

 Podgórz, 

 Stare Miasto. 

          W przypadku realizacji projektu poza obszarem rewitalizacji zostało to 

szeroko uzasadnione i właściwie wskazano siły powiązań i efektywność 

oddziaływania projektu na obszar rewitalizacji oraz projekt służy realizacji 

celów wynikających z PRT. 

3. Prawidłowy okres realizacji (nie przekracza roku 2023). 

4. Projekt odpowiada na problemy i potrzeby mieszkańców wskazanego 

podobszaru rewitalizacji.  

LICZBA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI: 

 W celu skierowania propozycji projektu do etapu oceny punktowej, projekt musi w każdym z wyżem wymienionych kryteriów uzyskać 
odpowiedź TAK.  
Uzyskanie jednej odpowiedzi NIE kończy ocenę projektu z wynikiem negatywnym. 
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LP Kryterium: Liczba 

punktó

w: 

1. Projekt jest 

komplementarny z innymi 

projektami (na przykład 

infrastrukturalnym):  

projekt nie jest komplementarny 0 

projekt jest komplementarny 1 

2. Projekt przyczynia się do 

rozwiązania problemów 

występujących na podobszarze 

rewitalizacji: 

zero problemów 0 

jeden problem 1 

dwa problemy 2 

trzy problemy 3 

cztery problemy i więcej 4 

II. Kryteria punktowe 
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3. Projekt jest skierowany do 

osób borykających się z 

problemami społecznymi: 

projekt nie jest skierowany 0 

projekt jest skierowany 1 

4. Projekt jest powiązany z 

projektem, którego 

Wnioskodawca będzie 

starał się o uzyskanie 

dofinansowania w ramach 

Poddziałania 6.4.1 RPO i 

złożył Fiszkę projektową nr 

1 w ramach 

przedmiotowego naboru: 

projekt nie jest powiązany 0 

projekt jest powiązany 1 

SUMA PUNKTÓW: 

II. Kryteria punktowe 
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II. Kryteria punktowe 

Maksymalna liczba punktów w kryterium oceny punktowej wynosi – 7 pkt. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. W sytuacjach spornych co do zasadności realizacji projektu, ostateczne zdanie w tej 

kwestii należy do Komisji Oceny Projektów. 

2. W przypadku gdy proponowany projekt powiela zadania wcześniej zrealizowane 

(podobne projekty znajdują się niedalekim sąsiedztwie od lokalizacji zgłaszanego 

projektu), oceniający mają prawo zakwestionować zasadność realizacji zadania. 
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Wynik oceny propozycji projektu 

Ocena negatywna – projekt nie zostanie wpisany do realizacji 

w ramach Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

Ocena pozytywna – projekt zostanie wpisany do realizacji w 

ramach Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 

Wynik: 
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Dziękujemy za uwagę 

55 


