
 
 

Załącznik nr 3 do Regulaminu naboru propozycji projektów  

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 (dalej: Poddziałanie 6.4.1 RPO): 

Numer wniosku:  
Nazwa projektu:  
Nazwa wnioskodawcy:  
Adres wnioskodawcy:  
Osoba do kontaktu:  
nr telefonu / adres e-mail:  
 
I. Kryteria dostępu TAK/NIE: 

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. 

  

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. 
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. 

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 Europejskiego Funduszu 
Społecznego (dalej: EFS).  

  

LICZBA UZYSKANYCH ODPOWIEDZI:   

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

LP Kryterium: 
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 

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:  

 
 
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. 

3. W trakcie oceny projektu dopuszcza się uzupełnienie złożonej propozycji projektu i kontakt  
z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia występujących niejasności. 

4. Nie przewiduje się procedury odwoławczej po przeprowadzonej ocenie. 

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: 

 


