
Archiwum informacji  

 

 

Zaproszenie na konferencję pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady 

dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowe. Edycja II” 

 

 
 

Urząd Miasta Torunia zaprasza do udziału w ponadregionalnej konferencji poświęconej 

zagadnieniom rewitalizacyjnym pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? 

Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. 

Edycja II”. 

 

Celem konferencji jest podniesienie świadomości władz miejskich, pracowników 

magistratów, liderów społeczności lokalnych, przedsiębiorców, a także samych mieszkańców 

w zakresie rozmaitych aspektów rewitalizacji miast. Podczas spotkania zostaną unaocznienie 

korzyści wynikające ze wspólnych starań o lepszą, bardziej funkcjonalną i przyjazną 

przestrzeń miejską, zaprezentowane na przykładzie dobrych praktyk. Wydarzenie w zamyśle 

ma mieć charakter edukacyjny, ma promować rewitalizację oraz wszelkie inicjatywy służące 

stworzeniu miast i miejsc przyjaznych mieszkańcom, ma zachęcić społeczeństwo do 

aktywnego udziału w działaniach zmierzających do poprawy ich standardu życia. Na 

konferencji poruszone zostaną zagadnienia leżące w obszarze podejmowanych przez Toruń 

działań, dotyczące m.in. roli dworców kolejowych w przestrzeni miejskiej, projektów 

rewitalizacyjnych zrealizowanych ze środków unijnych, kwestii rewitalizacji w nowej 

perspektywie finansowej, społecznego wymiaru rewitalizacji oraz idei miast inteligentnych. 

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. Wojciech Kłosowski, dr hab. inż. arch. Daniel Załuski, 

specjaliści od rewitalizacji miast w Polsce, a także pracownicy samorządowi i naukowi 

zajmujący się rozwojem miast. 

 

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniu 5 grudnia 2013 r. w Copernicus Toruń Hotel przy 

Bulwarze Filadelfijskim 11. Udział w konferencji jest bezpłatny, przewidywana liczba 

uczestników to 120 osób – ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność 

zgłoszeń. Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji przyjmowane są na formularzach (Karta 

zgłoszenia uczestnictwa.doc, Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf) w terminie do dnia 4 grudnia 

2013 r. do godz. 13.00 drogą elektroniczną na adres e-mail: wripe@um.torun.pl lub faxem 

pod numer (56) 61-18-556. 



  

Materiały do pobrania: 

 Program konferencji.pdf 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa.doc 

 Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf 

[20.11.2013] 

 

 

Konkurs „Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego” 

 

Uprzejmie informujemy, że trwa konkurs „Diamenty Regionu Kujawsko-Pomorskiego”,  

w ramach którego zostaną wyłonione istotne dla rozwoju regionu przedsięwzięcia 

realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, organizacje, 

instytucje, fundacje, związki wyznaniowe i firmy, które poczyniły największe inicjatywy 

współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, zapewniły rozwój 

gospodarczy regionu, są innowacyjne, czy kreują odpowiedzialność społeczną. Ponadto, 

mieszkańcy regionu sami mogą wskazać najlepszą inwestycję i podmiot ją realizujący 

głosując w kategorii „Diament Mieszkańców Regionu”. 

 

W dniach od 12.11.2013 r. do 20.11.2013 r. do północy mieszkańcy województwa mogą 

drogą internetową zagłosować na, ich zdaniem, najlepszą w województwie kujawsko-

pomorskim firmę, organizację czy instytucję w kategorii „Diament Mieszkańców”. Gorąco 

zachęcamy do głosowania na Gminę Miasta Toruń!!!  

 

Głosować można poprzez stronę internetową konkursu: http://www.diamentyregionu.pl/ 

 

Poniżej lista projektów zgłoszonych przez Gminę Miasta Toruń: 

 kategoria „samorządy”: 

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ul. Mickiewicza w Toruniu”, 

- „Zainwestuj w Toruń – udział Gminy Miasta Toruń w Międzynarodowych Targach 

Nieruchomości Inwestycyjnych Expo Real 2009 w Monachium”; 

 kategoria „kultura – inwestycje”: 

- „Centrum Nowoczesności”, 

- „Rewitalizacja Dworu Artusa w Toruniu”, 

-  „Wykonanie remontu konserwatorskiego i adaptacji na cele muzealne budynku przy  

ul. Franciszkańskiej 9 w Toruniu”; 

 kategoria „edukacja”: 

- „Rozmawiam chociaż nie mówię – alternatywne porozumiewanie się uczniów Zespołu 

Szkół Nr 26 w Toruniu”, 

- „Podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia w szkołach zawodowych prowadzonych 

przez Gminę Miasta Toruń w roku szkolnym 2009/2010”; 

 kategoria „zdrowie”: 

- „Rozbudowa Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego o ogród zimowy wraz  

z zagospodarowaniem terenu”; 

 kategoria „inwestycje społeczne”: 

- „Adaptacja Zabytkowej Baszty Gołębnik na pracownie artystyczne i siedziby organizacji 

pozarządowych prowadzących działalność w dziedzinie kultury”, 

- „Adaptacja Zabytkowej Bramy Klasztornej na cele kulturalne, społeczne  

i gospodarcze”; 

http://www.diamentyregionu.pl/


 kategoria „dziedzictwo kulturowe”: 

- „Zielony pomost”; 

 kategoria „bezpieczeństwo”: 

- „Rozbudowa i organizacja systemu monitoringu wizyjnego na obszarze Zespołu 

Staromiejskiego i Bydgoskiego Przedmieścia miasta Torunia”; 

 kategoria „turystyka”: 

- „Rozbudowa, przebudowa i remont ośrodka campingowego TRAMP wraz z infrastrukturą 

towarzyszącą przy ul. Kujawskiej 14 w Toruniu” 

 kategoria „infrastruktura” 

- „Budowa i przebudowa Trasy Staromostowej w głównym szkieletowym układzie 

drogowym miasta na kierunku północ-południe na odcinku od ul. Polnej do granicy 

miasta”, 

- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej ulicy Szerokiej i Królowej Jadwigi”; 

 kategoria „rewitalizacja miast”: 

- „Rewitalizacja zabytkowego Parku Miejskiego na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu”, 

- „Rewitalizacja elementów Ogrodu Zoobotanicznego na Bydgoskim Przedmieściu  

w Toruniu”. 

[13.11.2013] 

 

 

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 
 

W dniu 25 lipca 2013 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę nr 577/13 aktualizującą 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.  

 

Treść uchwały oraz obowiązujący Program wraz ze zmienionymi załącznikami, można 

pobrać poniżej: 

1. Uchwała Rady Miasta Torunia nr 577/13 z dnia 25 lipca 2013 r. 

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 

3. Załącznik nr 2 „Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów” 

4. Załącznik nr 3 „Opisy projektów” 

5. Załącznik nr 5 „Plan finansowy” 

6. Załącznik nr 6 „Opisy projektów społecznych” 

 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian: 

1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego” 

2. Załącznik nr 4 „Raport z konsultacji społecznych” 

 [27.09.2013] 

 

 

Międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze „GPS Forum” w Toruniu  

 

W dniach 17-18 maja 2012 roku w Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu 

odbędzie się międzynarodowe forum inwestycyjno-gospodarcze – GPS Forum (Great Public 

Spaces Forum), które poświęcone jest tematyce zrównoważonego rozwoju miast, 

rewitalizacji, inwestycjom i partnerstwu publiczno-prywatnemu (PPP). Współorganizatorami 

i Partnerami GPS Forum są m. in.: Urząd Miasta Torunia i Urząd Marszałkowski 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent 

Miasta Torunia, p. Michał Zaleski. GPS Forum skierowane jest do przedstawicieli 

samorządów, biznesu, środowiska naukowego i NGO z Polski i zagranicy, głównie do osób  

http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala_rmt_25.07.2013.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/lokalny_program_rewitalizacji.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_2.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_3.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_5.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_6.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_1.pdf
http://www.torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_4.pdf


i podmiotów, które zajmują się inwestycjami (w tym planowaniem i finansowaniem 

inwestycji), urbanistyką, rewitalizacją oraz innych świadczących usługi w branży budowlanej 

czy architektonicznej. Dzięki swojej formule forum daje możliwość wymiany doświadczeń, 

prezentacji firmy i usług, poznania oferty inwestycyjnej miast i regionów z Polski i zagranicy, 

przedstawienia możliwości współpracy potencjalnym inwestorom czy nawiązania kontaktów 

biznesowych z przedstawicielami samorządów, biznesu i środowisk naukowych. 

Uczestnictwo w GPS Forum stanowi okazję do wymiany wiedzy i kontaktów między różnymi 

grupami zawodowymi odpowiedzialnymi za projekty, realizacje i pielęgnację przestrzeni 

publicznej, w tym terenów zielonych. Tematyka forum została podzielona na 5 sesji: 

społeczeństwo, środowisko, technika, ekonomia i przestrzeń. GPS Forum składa się z trzech 

równorzędnych elementów: wykładów, warsztatów i paneli biznesowych. Ideą GPS Forum 

jest stworzenie płaszczyzny do wymiany wiedzy, doświadczeń i kontaktów oraz do 

budowania partnerskich relacji biznesowych między przedstawicielami samorządów, biznesu 

i środowiska naukowego. To również okazja do przyjrzenia się przyszłym planom 

rewitalizacyjnym i inwestycyjnym wybranych podmiotów z krajów takich jak m. in.  

Polska, Ukraina, Litwa, Chorwacja czy Rosja. Udział w wydarzeniu jest odpłatny, a liczba 

miejsc ograniczona. Więcej informacji o GPS Forum i zasadach uczestnictwa można uzyskać 

pod nr tel. 533 366 616, adresem e-mail: dfidziukiewicz@agico.org bądź na 

www.gps4um.com.  

 

Do pobrania:  

1. Program GPS Forum  

2. Zaproszenie na GPS Forum  

[15.05.2012]  

 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje partnera pośród organizacji pozarządowych 

do wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna”  
 

Prezydent Miasta Torunia ogłasza otwarty nabór partnera w celu zawiązania partnerstwa 

lokalnego z Gminą Miasta Toruń na udział w ramach projektu „Rewitalizacja społeczna"  

w konkursie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Zatrudnienie i Integracja 

Społeczna, Działanie 1.2 Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej. 

Celem naboru jest wyłonienie organizacji pozarządowej zainteresowanej udziałem  

w stworzeniu Partnerstwa Lokalnego do realizacji pilotażowego programu rewitalizacji 

społecznej realizowanego zgodnie z założeniami Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Torunia na lata 2007-2015. Liderem partnerstwa będzie Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

w Toruniu.  

Głównym celem partnerstwa jest inkluzja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu 

osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkańców Bydgoskiego Przedmieścia  

w Toruniu, a w szczególności dzieci i młodzieży w wieku 15-25 lat. Projekt zakłada  

m.in. przeprowadzenie działań mających na celu aktywizację społeczną grupy docelowej 

m.in. poprzez przywrócenie osłabionych lub nieistniejących więzi społecznych, odbudowę 

tożsamości lokalnej, poczucie odpowiedzialności i współdecydowania o użytkowaniu 

zajmowanej przestrzeni społecznej poprzez udział w warsztatach kompetencji społecznych, 

poradnictwo specjalistyczne. Okres realizacji projektu „Rewitalizacja społeczna” będzie 

obejmował 15 miesięcy.  

 

Nabór ofert dotyczy organizacji pozarządowych w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 



1536 z późn. zm.), które zgodnie ze statutem zajmują się problematyką pomocy społecznej  

i wykluczenia społecznego oraz prowadzą centrum integracji społecznej. Termin składania 

ofert mija 25 kwietnia 2012 r.  

 

Pełna treść ogłoszenia w tej sprawie znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej UMT.  

 

[30.03.2012]  

 

Toruńska Agenda Kulturalna wspiera realizację projektów kulturalnych w Toruniu – 

Program MIKROWSPARCIE  

 

Zwiększenie poziomu uczestnictwa mieszkańców Torunia w życiu kulturalnym miasta to cel 

nowego projektu kulturalnego Toruńskiej Agendy Kulturalnej. Bezpośrednimi beneficjentami 

mają być środowiska twórców toruńskiej kultury (osoby fizyczne, grupy nieformalne oraz 

organizacje pozarządowe), a pośrednimi mieszkańcy Torunia i osoby odwiedzające miasto.  

 

Projekt jest konkursowym systemem wsparcia rzeczowego dla organizatorów drobniejszych 

wydarzeń kulturalnych, w ramach którego mogą ubiegać się o pomoc przy zakupie 

przedmiotów i usług niezbędnych do realizacji swoich inicjatyw – do kwoty 2.500,00 zł. 

Wsparcie można otrzymać na działania kulturalne angażujące mieszkańców Torunia oraz 

działania z zakresu edukacji kulturalnej. Aby zakwalifikować się do wsparcia, wydarzenie 

musi wpisywać się w co najmniej jeden powyższy typ. O przyznaniu wsparcia decyduje 

specjalnie powołana komisja konkursowa.  

 

Zgodnie z ogłoszonym harmonogramem, w III kwartale 2012 r. preferowanymi obszarami, 

w których będą odbywały się działania współfinansowane w ramach Programu 

MIKROWSPARCIE, są Stare Miasto oraz Bydgoskie Przedmieście (w tym tzw. 

Bydgoskie II). Wnioski na dofinansowanie wydarzeń kulturalnych planowanych na III 

kwartał można będzie złożyć w II kwartale br., w terminie od 1 kwietnia do 1 czerwca. 

Więcej informacji o Programie MIKROWSPARCIE dostępnych jest na stronie internetowej 

Toruńskiej Agendy Kulturalnej: www.tak.torun.pl  

 

[19.01.2012]  

 

 

 

Zaproszenie na konferencję pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady 

dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”  
 

Prezydent Miasta Torunia zaprasza do udziału w ponadregionalnej konferencji poświęconej 

zagadnieniom rewitalizacyjnym pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? 

Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”.  

 

Celem konferencji jest podniesienie świadomości władz miejskich, pracowników 

magistratów, liderów społeczności lokalnych, przedsiębiorców, a także samych mieszkańców 

w zakresie rozmaitych aspektów rewitalizacji miast. Konferencja będzie miejscem gdzie 

zostaną poruszone problemy związane z tworzeniem przestrzeni miejskiej przyjaznej 

mieszkańcom, turystom, inwestorom. Wskazane zostaną także korzyści procesów 

rewitalizacyjnych zobrazowane na przykładzie wdrożonych już konkretnych rozwiązań  

w przedsięwzięciach zrealizowanych przez miasta z wybranych regionów Polski oraz Europy, 



w tym dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Regionalnych Programów 

Operacyjnych czy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pośród tematów 

znajdą się kwestie związane ze źródłami finansowania zadań rewitalizacyjnych, takie jak 

formuła partnerstwa publiczno-prywatnego, Inicjatywa JESSICA oraz fundusze strukturalne 

Unii Europejskiej w przyszłej perspektywie finansowej.  

 

Konferencja odbędzie się w Toruniu w dniu 2 grudnia 2011 r. w Hotelu Mercure Helios. 

Udział w konferencji jest bezpłatny, przewidywana liczba uczestników to około 150 osób – ze 

względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń.  

 

W spotkaniu wezmą udział m.in. dr hab. arch. Piotr Lorens oraz dr Andreas Billert, specjaliści 

od rewitalizacji miast w Polsce i za granicą, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz 

delegacje z miast regionu. Konferencja została objęta patronatem honorowym Ministra 

Rozwoju Regionalnego.  

 

W przypadku chęci uczestnictwa w konferencji karty zgłoszenia należy przesłać do Wydziału 

Rozwoju i Programowania Europejskiego Urzędu Miasta Torunia w terminie do dnia 30 

listopada 2011 r. na adres e-mail: wripe@um.torun.pl lub faxem pod numer (56) 61-18-556. 

 

 
 

Materiały do pobrania:  

 Zaproszenie na konferencję  

 Program konferencji  

 Karta zgłoszenia uczestnictwa.doc  

 Karta zgłoszenia uczestnictwa.pdf  

 Mapka dojazdu na konferencję  

[18.11.2011]  

 

UWAGA! Nabór uczestników konferencji został zakończony z powodu braku wolnych 

miejsc.  
[30.11.2011]  

 

 



Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015  
 

W dniu 30 czerwca 2011 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę nr 139/2011 aktualizującą 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015.  

 

Treść uchwały oraz obowiązujący Program wraz ze zmienionymi załącznikami, można 

pobrać poniżej:  

1. Uchwała Rady Miasta Torunia nr 139/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r.  

2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015  

3. Załącznik nr 2 „Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów”  

4. Załącznik nr 3 „Opisy projektów”  

5. Załącznik nr 5 „Plan finansowy”  

6. Załącznik nr 6 „Opisy projektów społecznych”  

 

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian:  

1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego”  

2. Załącznik nr 4 „Raport z konsultacji społecznych”  

[18.07.2011]  

 

 

Konkurs promujący działania z zakresu rewitalizacji – „Laur Rewitalizacji”  
 

„Laur Rewitalizacji” to coroczny konkurs, którego pomysłodawcą jest Stowarzyszenie Forum 

Rewitalizacji. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk i nowatorskich rozwiązań  

w ramach rewitalizacji, wyróżnienie osób, których działalność wspiera i propaguje 

rewitalizację w polskich miastach, a także zachęcenie studentów i pracowników 

dydaktycznych uczelni wyższych do podejmowania zagadnień związanych z procesem 

rewitalizacji. Pierwsza edycja konkursu odbyła się w 2009 roku.  

 

Od 2010 r. „Laur Rewitalizacji” przyznawany będzie w trzech kategoriach:  

1. „Dobra praktyka w rewitalizacji” – nagroda za realizowane lub przemyślane  

i gotowe do wdrożenia pomysły związane z rewitalizacją, polegające na opracowaniu 

koncepcji, rozwiązania projektowego, metodycznego lub organizacyjnego, 

zorganizowaniu wydarzenia lub akcji szczególnie przydatnej, nowatorskiej lub 

wyjątkowo użytecznej dla rewitalizacji. W tej kategorii do konkursu zgłaszać się 

mogą miasta, jak również osoby fizyczne i prawne, które opracowały i wdrażają 

program rewitalizacji.  

2. „Promotor rewitalizacji” – nagroda dla osób fizycznych, których prywatna, 

zawodowa lub społeczna inicjatywa, poprzez działalność popularyzatorską, 

dziennikarską, publicystyczną, wspiera i rozwija rewitalizację polskich miast. 

Zgłoszenie do kursu skierować może osoba prawna lub fizyczna, która na piśmie 

przedstawi kandydaturę, wraz z informacją o działalności zgłaszanej osoby  

i uzasadnieniem danego zgłoszenia.  

3. "Praca dyplomowa" – nagroda za najlepszą pracę dyplomowa, zarówno magisterską 

jak i licencjacką, poświęconą szeroko pojętej tematyce rewitalizacji miast 

(gospodarczej i społecznej). W tej kategorii zgłoszenia do konkursu przyjmowane są 

od autorów lub promotorów prac dyplomowych.  

 



Osoby zainteresowane udziałem w konkursie powinny dokonać zgłoszenia do dnia 30 grudnia 

br. Więcej informacji o konkursie „Laur Rewitalizacji” oraz regulamin konkursu na rok 2010 

dostępnych jest na stronie Stowarzyszenia Forum Rewitalizacji.  

[19.11.2010]  

 

 

Nowa wersja generatora wniosków o dofinansowanie – wersja 2.0.1  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udostępnił nową wersję 

generatora wniosków o dofinansowanie – wersja 2.0.1.  

 

Nowa wersja generatora wniosków o dofinansowanie 2.0.1 obowiązuje w konkursie na 

rewitalizację nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009 ogłoszonym 31 lipca 2009 roku oraz nr RPOWKP 

24/VII/7.1/2009 ogłoszonym 28 listopada 2009 r.  

 

W przypadku ww. konkursów dla działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast 

RPO WK-P, wnioski o dofinansowanie projektu składane po dniu 30 listopada 2010 r. muszą 

być sporządzone w nowej wersji generatora (v. 2.0.1).  

 

Nowy generator wniosku dostępny jest do pobrania na stronie Urzędu Marszałkowskiego.  

 

[18.11.2010]  

 

 

Wzory dokumentów, instrukcje i wytyczne obowiązujące w konkursie w ramach Działania 

7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013  
 

W związku z ukazującymi się na bieżąco aktualizacjami wzorów dokumentów oraz 

wytycznych i instrukcji dotyczących procedury pozyskiwania dofinansowania dla projektów 

składanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 (RPO WK-P), Wydział Rozwoju i Programowania 

Europejskiego przypomina, że potencjalnych beneficjentów obowiązują wersje  

ww. dokumentów zamieszczone wraz z ogłoszeniem o konkursie.  

 

W przypadku konkursu nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. w ramach 

Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast RPO WK-P obowiązujące 

dokumenty znajdują się pod informacją o konkursie.  

 

Wyjątek stanowią wzory umów o dofinansowanie projektu w ramach RPO WK-P, których 

aktualne wersje dostępne są na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko- 

Pomorskiego poświęconej Funduszom Europejskim (www.mojregion.eu) w zakładce 

Regionalny Program Operacyjny – Wzory dokumentów i instrukcje.  

 

Ogłoszenie o konkursie w ramach Działania 7.1. RPO WK-P znajduje się na stronie Urzędu 

Marszałkowskiego.  

[4.11.2010]  

 

 



Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie 

udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych  
 

Od dnia 16 lipca 2010 r. wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego  

z dnia 9 czerwca 2010 roku w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach 

regionalnych programów operacyjnych ( Dz. U. Nr 117, poz. 787). Rozporządzenie do 

pobrania tutaj.  

 

W związku z powyższym Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako 

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko 

Pomorskiego na lata 2007-2013 informuje, że od 16 lipca br. możliwe jest składanie 

wniosków o dofinansowanie projektów objętych programem pomocy na rewitalizację  

w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś priorytetowa  

7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy RPO WK-P.  

 

Rozporządzenie MRR obowiązuje w konkursie na rewitalizację: Nr RPOWKP 

18/VII/7.1/2009 ogłoszonym 31 lipca 2009 roku oraz Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009 

ogłoszonym 28 listopada 2009 roku.  

 

Komunikat dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego.  

[19.07.2010]  

 

 

Komunikat Urzędu Marszałkowskiego w sprawie generatora wniosków o dofinansowanie  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego na swojej stronie internetowej 

zamieścił komunikat w sprawie pracy w dwóch obowiązujących wersjach generatora 

wniosków o dofinansowanie.  

 

Informacja dotyczy generatora wniosków o dofinansowanie 1.0.0. (ostatnia obowiązująca 

wersja 1.0.16) oraz nowej wersji generatora – 2.0.0. i wskazuje:  

 brak możliwości importowania wniosku sporządzonego w wersji generatora 1.0.16 do 

wersji 2.0.0. (dla każdej wersji generatora wniosku istnieje odrębna wersja wniosku  

o dofinansowanie projektu oraz odrębne zasady jego wypełniania);  

 brak możliwości zainstalowania „jednego generatora na drugim”;  

 poprawną ścieżkę instalacji obydwu wersji generatora wniosku na jednym 

komputerze.  

 

Komunikat dostępny na stronie Urzędu Marszałkowskiego. Informacje o dostępnych 

wersjach generatora wniosków o dofinansowanie oraz obydwie wersje generatora wniosków 

do pobrania tutaj.  

[11.05.2010] 

 

 

Nowa wersja generatora wniosków o dofinansowanie – wersja 2.0.0.  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego udostępnił nową wersję 

generatora wniosków o dofinansowanie – wersja 2.0.0.  

 



Nowa wersja generatora wniosków o dofinansowanie 2.0.0. obowiązuje w konkursie na 

rewitalizację Nr RPOWKP 18/VII/7.1/2009 ogłoszonym 31 lipca 2009 roku oraz  

Nr RPOWKP 24/VII/7.1/2009 ogłoszonym 28 listopada 2009 r. W przypadku  

ww. konkursów otwartych dla działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, 

RPO WK-P, wnioski o dofinansowanie projektu sporządzone po dniu 17 maja 2010 r. muszą 

być sporządzone w wersji generatora 2.0.0.  

 

Jednocześnie zaznacza się, że Wnioskodawcy konkursów na rewitalizację mają obowiązek 

stosować nową Instrukcję wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu 

oraz zmienioną Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.  

 

Szczegółowe informacje, instrukcje do wniosku o dofinansowanie dostępne są tutaj. Nowy 

generator wniosku do pobrania ze strony Urzędu Marszałkowskiego.  

[7.05.2010]  

 

 

Nowa wersja „Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których 

beneficjenci nie są zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował nową wersję 

„Wytycznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w stosunku do których beneficjenci nie są 

zobowiązani do stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.  

 

W dokumencie dokonano szerokich zmian w sformułowaniach ww. Wytycznych. Aktualnie 

obowiązującą wersją ww. dokumentu jest wersja 2 z dnia 29 kwietnia 2010 r., którą można 

pobrać ze strony Urzędu Marszałkowskiego.  

[7.05.2010]  

 

 

Nowe dokumenty opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-

Pomorskiego  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował nową Instrukcję 

wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzór załącznika 

Oświadczenie beneficjenta, iż projekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji. 

Dokumenty można pobrać tutaj.  

[15.01.2010]  

 

 

Pomoc de minimis w ramach konkursów na rewitalizację  
 

W związku z opóźnieniami w sprawie wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju 

Regionalnego dotyczącego udzielenia pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych 

programów operacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

poinformował, że w ramach działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast Oś 

priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, 

istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie projektów objętych pomocą de 

minimis.  



 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się tutaj.  

[30.11.2009]  

 

 

WAŻNE: Wnioski składane w ramach Działania 7.1 RPO WK-P - komunikat dotyczący 

załączania Lokalnego Programu Rewitalizacji  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wydał komunikat w sprawie 

Lokalnego Programu Rewitalizacji stanowiącego jeden z załączników do wniosku 

aplikacyjnego składanego w ramach Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic 

miast. Ze względu na obszerność programów rewitalizacyjnych opracowywanych przez 

jednostki samorządu terytorialnego podjęto decyzję, że nie będzie konieczności załączania 

całych programów, a jedynie oświadczenia, w którym beneficjent wskazuje w jakim 

programie rewitalizacji jego projekt został umieszczony. Szczegółowe informacje na ten 

temat znajdziesz tutaj.  

 

Jednocześnie informujemy, że Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia przyjęto 

Uchwałą nr 624/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. (z późn. zm.).  

[29.10.2009]  

 

 

Program oceniony pozytywnie - można składać wnioski  
 

Wnioskodawców projektów, które zostały wpisane do Lokalnego Programu Rewitalizacji, 

informujemy, że dokument przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Oznacza to, że można już 

składać wnioski o dofinansowanie projektów, które się w nim znajdują na liście podstawowej. 

Dotacje będą przyznawane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 7. „Wspieranie przemian  

w miastach i w obszarach wymagających odnowy”, Działanie 7.1. „Rewitalizacja 

zdegradowanych dzielnic miast”.  

 

Wnioski o dofinansowanie należy kierować do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Kujawsko-Pomorskiego.  

>>> Informacje na temat naboru wniosków znajdują się TUTAJ.  

[17.09.2009]  

 

 

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji  
 

W dziale "Materiały do pobrania" umieszczono projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Torunia na lata 2007-2015 (LPR-T) wraz z załącznikami. W dniu 24 sierpnia br. 

dokument został przedłożony do oceny formalnej Urzędowi Marszałkowskiemu 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który pełni funkcję Instytucji Zarządzającej 

Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-

2013. Po pozytywnym wyniku oceny formalnej oraz zatwierdzeniu dokumentu przez Radę 

Miasta Torunia beneficjenci będą mogli rozpocząć składanie wniosków o dofinansowanie 

projektów, które znalazły się w LPR-T.  

Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji dostępny jest TUTAJ.  

[25.08.2009] 



Wytyczne dot. przygotowania studiów wykonalności  
 

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego opublikował Wytyczne 

tematyczne dotyczące przygotowania Studiów Wykonalności dla projektów ubiegających się 

o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego na lata 2007-2013 z zakresu Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych 

dzielnic miast dla projektów o całkowitej wartości nie przekraczającej kwoty 300 tys. zł.  

 

Dokument znajduje się w zakładce Materiały do pobrania.  

[21.07.2009]  

 

 

Wyniki oceny projektów zgłoszonych do Lokalnego Programu Rewitalizacji  
 

W dniu 26 czerwca br. odbyło się kolejne spotkanie konsultacyjne Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Torunia na lata 2007-2013. W jego trakcie zaprezentowana została wstępna lista 

rankingowa projektów, które będą wpisane do LPR. Wszystkie projekty z dziedziny 

mieszkalnictwa znalazły się liście podstawowej. Projekty z zakresu rewitalizacji podzielono 

na listę podstawową i rezerwową.  

 

Do dnia 3 lipca br. można zgłaszać uwagi i wnioski dotyczące wstępnych list projektów. 

Uwagi należy kierować na adres wipe@um.torun.pl. Lista podstawowa i rezerwowa 

projektów znajdują się TUTAJ.  

[29.06.2009]  

 

 

Konsultacje społeczne  
 

Prezydent Miasta Torunia zaprasza na drugie konsultacje społeczne dotyczące prac nad 

Lokalnym Programem Rewitalizacji.  

 

Konsultacje odbędą się 26 czerwca 2009 r. w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu, 

przy ul. Zaułek Prosowy 1, o godzinie 16.30. W trakcie spotkania przedstawiony zostanie 

projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wstępna lista rankingowa zgłoszonych 

projektów.  

[16.06.2009]  

 

 

Wyniki oceny formalnej  
 

W dniu 5 maja 2009 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Oceny Projektów 

zgłaszanych w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia.  

Po ocenie formalnej do etapu oceny merytorycznej skierowano 96 ze 102 zgłoszonych 

projektów.  

 

Do pobrania: Wyniki oceny formalnej.  

[6.05.2009]  

 

 



Wykaz złożonych wniosków  
 

Wnioski złożone przez podmioty zewnętrzne w ramach naboru projektów do Lokalnego 

Programu Rewitalizacji Miasta Torunia w dniach od 9 lutego do 10 kwietnia 2009 roku.  

 

Do pobrania: Wykaz złożonych wniosków.  

[21.04.2009] 


