
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru propozycji projektów 

Nr wniosku 
(uzupełnia UMT) 

 

 

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 (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). 

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 EFRR muszą być realizowane w ścisłym połączeniu z 
działaniami podejmowanymi w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: EFS). 

 
I.  

Ogólne dane Wnioskodawcy: 
Nazwa:  
Adres:  
Osoba do kontaktu:  
Nr telefonu:  
Adres e-mail:  

II.  
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 

 

III.  
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): 
 
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): 

 

V.  
Lokalizacja projektu*: 

Podobszar rewitalizacji
1
: Bydgoskie Przedmieście  

Podgórz  
Stare Miasto  

Poza obszarem rewitalizacji 
2
:  

                                                             
1Zgodnie z granicami obszaru rewitalizacji przyjętymi 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. Lista 
ulic wchodzących w granice poszczególnych podobszarów rewitalizacji znajduje się w Regulaminie naboru 
propozycji projektów zgłaszanych do PRT. 
2Do   ujęcia   w   PRT  można   dopuszczać   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. 



 
 
Adres  
(ulica, numer budynku; w przypadku przestrzeni 
publicznej ulice wyznaczające granice, w których 
realizowany będzie projekt): 

 

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): 

 

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. 

 

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 

 

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 

 

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 

 

IX.  
Opis stanu istniejącego: 

 

X.  

Zakres rzeczowy projektu: 
 

XI.  
Szacowana wartość projektu: 

Wartość całkowita:  

Wartość dofinansowania z UE (maks. 85% 
3
):  

Wartość wkładu własnego:  
Kredyt:  
Inne:  
XII.  

Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być zrealizowany?* 
Tak, ale w ograniczonym zakresie  
Nie mógłby zostać zrealizowany  

XIII.  

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:  

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 

 

                                                             
3 Maksymalny poziom dofinansowania zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych dla 
Poddziałania 6.4.1 RPO, przy czym ostateczny poziom dofinansowania zostanie ustalony po zakończeniu naboru 
propozycji projektów. 



 
 

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 nowoutworzonych 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: 

 

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. 

 

 

 

 

 

Toruń, dnia …………………..        Podpis ………………………………….. 


