
 
 

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru propozycji projektów 

Nr wniosku 
(uzupełnia UMT) 

 

 

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 (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 
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. 

I.  

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

II.  
Nazwa projektu: 

 
III.  

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): 
IV.  

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: 

 

V.  
Lokalizacja projektu*: 

Podobszar rewitalizacji
1
: Bydgoskie Przedmieście  

Podgórz  
Stare Miasto  

                                                             
1 Zgodnie 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 zgłoszonych do PRT. 



 
 

Poza obszarem rewitalizacji 
2
:  

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

 

VI.  
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): 

 

VII.  

Cel projektu: 
Cel ogólny (obligatoryjny):  
Cel społeczny:  
Inne cele (sfery: środowiskowej, przestrzenno-
funkcjonalnej i/lub technicznej) , które zostaną 
osiągnięte poprzez realizację projektu: 

 

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

 

IX.  

Szacowana wartość projektu:  
Źródła finansowania 
(m.in.: programy operacyjne, środki prywatne, 
inne publiczne): 

 

X.  
Czy w przypadku niepozyskania środków UE projekt może być zrealizowany? 

(dotyczy projektów o charakterze społecznych) 
Tak, ale w ograniczonym zakresie  
Nie mógłby zostać zrealizowany  
Nie dotyczy  
XI.  

Czy projekt jest powiązany z innymi projektami składanymi do PRT? 
(dotyczy projektów o charakterze społecznym) 

 

 
*proszę zaznaczyć właściwe pole znakiem [X]. 
 

                                                             
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. 



 
 
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. 
 
 
 

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


