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REGULAMIN NABORU PROPOZYCJI PROJEKTÓW ZGŁASZANYCH 

DO PROGRAMU REWITALIZACJI TORUNIA DO ROKU 2023 

 

§ 1 
Informacje ogólne 

Niniejszy regulamin określa zasady naboru propozycji projektów zgłaszanych do Programu 
Rewitalizacji Torunia do roku 2023. 

§ 2 
Definicje pojęć użytych w Regulaminie 

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: 
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. Obszar 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. 

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. 
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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. 

 

§ 3 
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 z 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.  

 
§ 4 

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. 

§ 5 
Termin, miejsce i forma składania propozycji projektowych 

1. Nabór trwa od dnia 13 marca 2017 r. do dnia 24 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)–w godzinach urzędowania od godziny 7.30 
do 17.00, z wyjątkiem PIUM CH PLAZA (wtorek - piątek 11:00-19:00, sobota 9.00-
17.00): 

 PIUM – Centrum, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, 
 PIUM – Rubinkowo, ul. Dziewulskiego 38, 87-100 Toruń (pętla autobusowa), 
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 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. 

 

§ 6 
Zakres przedmiotowy naboru 

1. Nabór dotyczy zadań, dla których Wnioskodawcy planują aplikować o dofinansowanie  
z Poddziałania 6.4.1 RPO oraz projektów realizowanych na obszarze rewitalizacji, dla których 
Wnioskodawcy nie będą aplikowali o dofinansowanie z Poddziałania 6.4.1 RPO, przy czym 
realizacja projektów będzie związana z celami PRT i przyczyni się do wyprowadzenia obszaru 
rewitalizacji ze stanu kryzysowego.  

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

3. 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, 

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

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

5. Projekty winny być zlokalizowane na jednym z trzech podobszarów rewitalizacji wyznaczonych 
do rewitalizacji – zgodnie z mapą stanowiącą Załącznik nr 5 do Regulaminu. Podobszary 
wyznaczone do rewitalizacji obejmują następujące ulice: 

 

I. PODGÓRZ: 

 Gen. Andersa Władysława (numery ≥ 73 i ≥ 78),  
 Armii Ludowej (z wyłączeniem numerów 1-11 i 2),  
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 Bliska,  
 Burhardta Stefana,  
 Cierpicka,  
 Daleka,  
 Drzymały Michała,  
 Dworska,  
 Dybowska (numery 10-12),  
 Galona Rajmunda,  
 Gniewkowska,  
 Grabskiego Władysława,  
 Gen. Hallera Józefa (numery 1-33, 2-32),  
 Inowrocławska,  
 Iwanowskiej Wilhelminy,  
 Jabłońskiego Aleksandra,  
 Jasna,  
 Kameralna,  
 Kluczyki,  
 Kręta,  
 Letnia,  
 Łozowa,  
 Młyńska,  
 Narutowicza Gabriela,  
 Nieszawska,  
 Okólna (numery 1-21, 2-40),  
 Paderewskiego Ignacego,  
 Parkowa, 
 Pogodna,  
 Pokątna, 
 Poranna,  
 Poznańska (z wyłączeniem numerów 3-5),  
 Prüfferów Jana I Marii,  
 Przesmyk,  
 Przy Grobli,  
 Przy Nasypie,  
 Przytulna, 
 Pstrowskiego Wincentego (z wyłączeniem numerów 1-25),  
 Rojewska,  
 Rondo Kuronia Jacka,  
 Stepowa,  
 Swinarskiego Antoniego,  
 Szubińska,  
 Szyszkowskiego Wacława,  
 Środkowa,  
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 Torowa,  
 Urzędnicza,  
 Waczyńskiego Szczepana,  
 Wiejska,  
 Wiślana,  
 Witkowskiego Leona,  
 Wyrzyska,  
 Zagrodowa,  
 Zdrójkowskiego Zbigniewa. 

 

II. STARE MIASTO: 

 Aleja Św. Jana Pawła II (numery 1-7),  
 Aleja Solidarności,  
 Bankowa,  
 Browarna,  
 Bulwar Filadelfijski (numery 1-7, 2-18),  
 Chełmińska,  
 Ciasna,  
 Czerwona Droga (numery 1-11),  
 Gen. Dąbrowskiego Henryka,   
 Dobrzyńska,  
 Dominikańska,  
 Ducha Świętego,  
 Flisacza,  
 Fosa Staromiejska,  
 Franciszkańska,  
 Gregorkiewicza Kazimierza ,  
 Horzycy Wilama,  
 Jagielończyka Kazimierza,  
 Jęczmienna,  
 Kopernika Mikołaja,  
 Królowej Jadwigi,  
 Łazienna,  
 Małe Garbary,  
 Międzymurze,  
 Most Pauliński,  
 Mostowa,  
 Odrodzenia (numery 2-8),  
 Panny Marii,  
 Piastowska,  
 Piekary,  
 Piernikarska,  
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 Plac 18 Stycznia,  
 Plac Artylerii Polskiej,  
 Plac Mariana Rapackiego,  
 Plac Naczelnej Organizacji Technicznej,  
 Plac Św. Katarzyny,  
 Plac Teatralny,  
 Plac Związku Nauczycielstwa Polskiego,  
 Pod Krzywą Wieżą,  
 Podmurna,  
 Poniatowskiego Józefa,  
 Prosta,  
 Przedzamcze,  
 Rabiańska,  
 Rondo Podoficerów,  
 Różana,  
 Rynek Nowomiejski,  
 Rynek Staromiejski,  
 Skrzyńskiego Stanisława Gen.,  
 Skwer Lucjana Broniewicza,  
 Skwer Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej,  
 Strumykowa,  
 Sukiennicza,  
 Szczytna,  
 Szeroka,  
 Szewska,  
 Szpitalna,  
 Szumana Leona,  
 Ślimak Getyński,  
 Ślusarska,  
 Św. Jakuba,  
 Św. Jana,  
 Św. Katarzyny,  
 Uniwersytecka,  
 Wały Gen. Władysława Sikorskiego,  
 Warszawska,  
 Wielkie Garbary,  
 Wola  Zamkowa,  
 Wysoka,  
 Zaszpitalna,  
 Zaułek Prosowy,  
 Żeglarska. 
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III. BYDGOSKIE PRZEDMIEŚCIE: 

 Aleja 500-Lecia Torunia (numery 1, 2-20, 3-21, 22-24),  
 Aleja Bogusława Magiery,  
 Aleja Św. Jana Pawła II (numery 2, 6-10),  
 Asnyka Adama, Balonowa (numery 2-4),  
 Gen. Bema Józefa (numery 91-131, 124-128),  
 Broniewskiego Władysława,  
 Bulwar Filadelfijski (numery 9-15, 20-28),  
 Bydgoska,  
 Chopina Fryderyka,  
 Danielewskiego Ignacego,  
 Derdowskiego Hieronima,  
 Fałata Juliana,  
 Fredry Aleksandra,  
 Gagarina  Jurija (numery 2-226),  
 Jaroczyńskiego Mariana,  
 Kasprowicza Jana,  
 Klonowica Sebastiana,  
 Kochanowskiego Jana,  
 Konopnickiej Marii,  
 Krasińskiego Zygmunta,  
 Kraszewskiego Józefa Ignacego (numery 1-33),  
 Ks. Kujota Stanisława,  
 Lindego Samuela Bogumiła,  
 Łukasiewicza Ignacego,  
 Matejki  Jana (numery 1-13, 2-4, 15-51, 6-46),  
 Mickiewicza Adama,  
 Moniuszki Stanisława (numery 1-39a, 2-30),  
 Plac Błogosławionego Księdza Podharcmistrza Stefana Wincentego Frelichowskiego, 
 Plac Generała Pilota Stanisława Skalskiego,  
 Plac Prof. AlfonsaHoffmana,  
 Popiełuszki Ks. Jerzego,  
 Poprzeczna,  
 Prusa Bolesława,  
 Przy Cegielni,  
 Przybyszewskiego Stanisława,  
 Reja Mikołaja,  
 Reymonta Władysława,  
 Rondo Herberta Zbigniewa,  
 Rondo Lorkiewicza Teofila,  
 Rondo Niepodległości,  
 Rondo Polaków Poszkodowanych Przez Rzeszę Niemiecką,  
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 Rybaki,  
 Sienkiewicza Henryka,  
 Słowackiego Juliusza,  
 Stroma,  
 Stwosza Wita,  
 Szosa Bydgoska (numery 1-9, 2-32),  
 Szosa Okrężna (numery 6-46),  
 Szosa Okrężna (numery 2-4),  
 Szymanowskiego Karola,  
 Tujakowskiego Alojzego,  
 Wita Stwosza,  
 Wyczółkowskiego Leona,  
 Wyspiańskiego Stanisława,  
 Żeromskiego Stefana. 

6. 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. 

 

§ 7 
Podmioty uprawnione do zgłoszenia propozycji projektu  

1. W przypadku propozycji projektów składanych na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do 
Regulaminu projekty mogą składać niżej wymienione podmioty: 
 jednostki samorządu terytorialnego, 
 związki jednostek samorządu terytorialnego, 
 stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,  
 samorządowe jednostki organizacyjne, 
 organy władzy, administracji rządowej, 
 państwowe jednostki organizacyjne, 
 inne jednostki sektora finansów publicznych, 
 organizacje pozarządowe, 
 przedsiębiorstwa, 
 spółdzielnie mieszkaniowe, 
 wspólnoty mieszkaniowe, 
 kościoły, 
 związki wyznaniowe, 
 osoby prawne kościołów, 
 osoby prawne związków wyznaniowych, 
 partnerzy prywatni we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów 

realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 
2. 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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§ 8 
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. 

 
§ 9 

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 3 lub Załączniku nr 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 UE 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 merytorycznej propozycje zgłoszonych projektów w ramach 
Poddziałania 6.4.1 RPO utworzą listę projektów, która zostanie przeniesiona do PRT. 
Jednocześnie zastrzega się możliwość dostosowania listy do ostatecznego kształtu 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. 

 
 
 
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. 
 


