
 
 

Załącznik nr 4 do Regulaminu naboru propozycji projektów 

Kryteria wyboru propozycji projektu zgłoszonego do Programu Rewitalizacji Torunia do roku 2023 
(dalej: PRT), 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). W przypadku niektórych 
działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata  
2014-2020 istnieje możliwość uzyskania dodatkowych punktów/preferencji w sytuacji wpisania  
i realizowania projektu na obszarze rewitalizacji, przy czym nie wszystkie propozycje projektów 
zgłoszone na formularzu stanowiących Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru propozycji projektów 
zostaną poddane ocenie): 
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 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 przynajmniej jednej odpowiedzi NIE kończy ocenę projektu z wynikiem negatywnym. 
 



 
 
II. Kryteria punktowe: 

LP Kryterium: Liczba 
punktów: 

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 

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:  

 
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. 

3. W trakcie oceny projektu dopuszcza się uzupełnienie złożonego wniosku 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: 

 


