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Materiały do pobrania
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015:
Aktualne dokumenty:
Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015
W dniu 16 stycznia 2014 r. Uchwałą Rady Miasta Torunia nr 691/14 została przeprowadzona
aktualizacja Lokalnego Programu 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 691/14 z dnia 16.01.2014 r. [1]
2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 – Zeszyt główny [2]
3. Załącznik nr 2 „Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów” [3]
4. Załącznik nr 3 „Opisy projektów” [4]
5. Załącznik nr 5 „Plan finansowy” [5]
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian:
1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego” [6]
2. Załącznik nr 4 „Raport z konsultacji społecznych” [7]
3. Załącznik nr 6 „Opisy projektów społecznych” [8]

[22.01.2014]
Materiały archiwalne:

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. [9]
2. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [10]
3. Załącznik nr 2 „Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów” [11]
4. Załącznik nr 3 „Opisy projektów” [12]
5. Załącznik nr 5 „Plan finansowy” [13]
6. Załącznik nr 6 „Opisy projektów społecznych” [14]
Pozostałe załączniki pozostają bez zmian:
1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego” [15]
2. Załącznik nr 4 „Raport z konsultacji społecznych” [16]

W dniu 19 lipca 2012 r. Rada Miasta Torunia przyjęła uchwałę aktualizującą Lokalny Program
Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015. Treść uchwały oraz obowiązujący Program
wraz ze zmienionymi załącznikami, można pobrać poniżej:
1. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [17]
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„Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów” [18]
„Opisy projektów” [19]
„Raport z konsultacji społecznych” [20]
„Plan finansowy” [21]
„Opisy projektów społecznych” [22]

Pozostałe załączniki pozostają bez zmian:

1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego” [23]
Uzgodnienia dotyczące strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu aktualizacji LPR-T:

1. Uzgodnienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy [24]
2. Uzgodnienie Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy [25]

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 wraz z załącznikami nr 2, 3,
5, 6 (uchwała nr 139/2011 RMT)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Uchwała Rady Miasta Torunia nr 139/2011 z dnia 30 czerwca 2011 r. [26]
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [27]
Załącznik nr 2 „Wykaz projektów wraz z procedurą wyłonienia beneficjentów” [28]
Załącznik nr 3 „Opisy projektów” [29]
Załącznik nr 5 „Plan finansowy” [30]
Załącznik nr 6 „Opisy projektów społecznych” [31]

Pozostałe załączniki (uchwała nr 139/2011 RMT):

1. Załącznik nr 1 „Diagnoza stanu wyjściowego” [32]
2. Załącznik nr 4 „Raport z konsultacji społecznych” [33]
[34]
Uchwała nr 829/10 Rady Miasta Torunia z dnia 8 lipca 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie
przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [35]
Uchwała nr 707/09 Rady Miasta Torunia z dnia 10 grudnia 2009 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [36]
Uchwała nr 643/09 Rady Miasta Torunia z dnia 17 września 2009 r. zmieniająca uchwałę w
sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [37]
Uchwała nr 624/09 Rady Miasta Torunia z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie przyjęcia
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [38]
Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 wraz z załącznikami nr 2, 3,
5, 6 (uchwała nr 829/2010 RMT)
- [39]Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 [40]
- Załącznik nr 2 (wykaz projektów) [41]
- Załącznik nr 3 (opisy projektów) [42]
- Załącznik nr 5 (plan finansowy) [43]
- Załącznik nr 6 (opisy projektów społecznych) [44]
Załączniki nr 2, 3, 5 do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015
(załączniki do uchwały nr 707/09 RMT)
- Załącznik nr 2 (wykaz projektów) [45]
- Załącznik nr 3 (opisy projektów) [46]
- [47]Załącznik nr 5 (plan finansowy) [48]
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (załącznik do uchwały nr
624/09 RMT wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą nr 643/09 RMT) [49]
Projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji wraz z załącznikami (plik w formacie .pdf, ok. 16
MB) [50]
Propozycja listy projektów do wpisania do LPR - mieszkalnictwo [51]
Propozycja listy projektów do wpisania do LPR – rewitalizacja [52]
Procedura wpisania projektu do LPR-T:

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do LPR-T (.pdf) [53]
Wniosek o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Torunia na lata
2007-2015 (.doc) [54]
Zasady naboru projektów (.pdf) [55]
Ogłoszenie o naborze wniosków o wpisanie do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Torunia na lata 2007-2015 (.pdf) [56]
Dokumenty dotyczące rewitalizacji opracowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację
w ramach regionalnych programów operacyjnych (.pdf) [57]
[58]
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy de minimis w
ramach regionalnych programów operacyjnych (.pdf) [59]
[60]
Wytyczne Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w zakresie programowania działań
dotyczących mieszkalnictwa (.pdf) [61]
[62]
Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego dotyczące
przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji (.pdf) [63]
[62]
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 [64]
Wytyczne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 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 [65]
Oświadczenie beneficjenta, iż projekt jest wpisany do Lokalnego Programu Rewitalizacji [66]

Materiały pomocnicze:

Materiały ze szkolenia przeprowadzonego w dniach 19 i 22 października 2009 r. w siedzibie
Urzędu Miasta Torunia przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego (.ZIP, ok. 5 MB) [67]
Prezentacja multimedialna dotycząca mieszkalnictwa [68]
Prezentacja multimedialna dotycząca zagadnień związanych z Lokalnym Programem
Rewitalizacji. [69]
Materiały dotyczące konkursu dla Działania 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic
miast umieszczone na stronach Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego:
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ogłoszenie o konkursie
[70]
wzory dokumentów i instrukcje
[71]
Vademecum Beneficjenta
[72]
wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące Studium Wykonalności
[73]
wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące Kwalifikowalności Wydatków
[74]
wytyczne Instytucji Zarządzającej dotyczące promocji
[75]
inne wytyczne Instytucji Zarządzającej
[76]
dokumenty, wytyczne, zalecenia w zakresie OOŚ
[77]
generator wniosków o dofinansowanie
[78]
kontakt z Urzędem Marszałkowskim [79]

Odnośniki:
[1] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala_rmt_nr_691-14.pdf
[2] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zeszyt_glowny_lpr-t.pdf
[3] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_2_0.pdf
[4] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_3_0.pdf
[5] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_5_0.pdf
[6] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_1_0.pdf
[7] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_4_0.pdf
[8] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_6_0.pdf
[9] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/uchwala_rmt_25.07.2013.pdf
[10] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/lokalny_program_rewitalizacji.pdf
[11] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_2.pdf
[12] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_3.pdf
[13] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_5_zmiana.pdf
[14] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_6.pdf
[15] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_1.pdf
[16] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/zalacznik_nr_4.pdf
[17] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lpr-t_19.07.2012_1.pdf
[18] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_2_-_wykaz_projektow_wraz_z
_procedura_wylonienia_beneficjentow19.07.2012_1.pdf
[19] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_3_-_opisy_projektow_19.07.2
012_1.pdf
[20] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_4_-_raport_z_konsultacji_spol
ecznych_19.07.2012_1.pdf
[21] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_5_-_plan_finansowy_19.07.20
12_1.pdf
[22] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_6_-_opisy_projektow_spolecz
nych_19.07.2012_1.pdf
[23] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_1_-_diagnoza_stanu_wyjscio
wego_19.07.2012_1.pdf
[24] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uzgodnienie_rdos_2012.pdf
[25] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uzgodnienie_pwis_2012.pdf
[26] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/139_11_01.pdf
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[27] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lpr_30.06.2011.pdf
[28] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_2_-_wykaz_projektow_wraz_z
_procedura_wylonienia_beneficjentow_-_aktualizacja_lpr-t_-_30.06.2011-1.pdf
[29] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_3_-_opisy_projektow_-_aktual
izacja_lpr-t_-_30.06.2011.pdf
[30] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_5_-_plan_finansowy_-_aktuali
zacja_-_30.06.2011-2.pdf
[31] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_6_-_opisy_projektow_spolecz
nych_-_aktualizacja_lpr-t_-_30.06.2011.pdf
[32] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_1_-_diagnoza_stanu_wyjscio
wego_-_uchwala_nr_829_-_10_z_dn._08.07.2010.pdf
[33] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_4_-_raport_z_konsultacji_spol
ecznych_-_uchwala_nr_829_-_10_z_dn._08.07.2010.pdf
[34] http://torun.pl/dokumenty/zalacznik%20nr%204%20-%20raport%20z%20konsultacji%20spolecz
nych%20-%20uchwala%20nr%20829%20-%2010%20z%20dn.%2008.07.2010.pdf
[35] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uchwala_nr_829_-_10.pdf
[36] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uchwala_nr_707_-_09.gif
[37] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uchwala_nr_643_-_09.pdf
[38] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/uchwala_nr_624_-_09.pdf
[39] http://torun.pl/dokumenty/zalacznik%20nr%202%20-%20wykaz%20projektow%20wraz%20z%2
0procedura%20wylonienia%20beneficjentow%20-%20uchwala%20nr%20829%20-%2010.pdf
[40] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lpr_torun_-_uchwala_nr_829_-_10_rmt_z_d
n._08.07.2010.pdf
[41] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_2_-_wykaz_projektow_wraz_z
_procedura_wylonienia_beneficjentow_-_uchwala_nr_829_-_10.pdf
[42] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_3_-_opisy_projektow_-_aktual
izacja_lpr-t_-_08.07.2010.pdf
[43] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_5_-_plan_finansowy_-_uchwal
a_nr_829_-_10_z_dn._08.07.2010.pdf
[44] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_6_-_opisy_projektow_spolecz
nych_-_uchwala_nr_829_-_10_z_dn._08.07.2010.pdf
[45] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_2_-_wykaz_projektow_wraz_z
_procedura_wylonienia_beneficjentow.pdf
[46] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_3_-_opisy_projektow.pdf
[47] http://torun.pl/dokumenty/zalacznik%20nr%203%20-%20opisy%20projektow.pdf
[48] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zalacznik_nr_5_-_plan_finansowy.pdf
[49] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lpr_torun_2007-2015_-_uchwala_nr_624-0
9_i_643-09.pdf
[50] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/projekt_lpr_torun_2007-2015.pdf
[51] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lista_projektow_wpisanych_do_lpr_mieszk
alnictwo.pdf
[52] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lista_projekow_wpisanych_do_lpr_rewitaliz
acja.pdf
[53]
https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/instrukcja_wypelniania_wniosku_do_lpr.pdf
[54] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wniosek_o_wpisanie_projektu_do_lpr.doc
[55] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/zasady_naboru_projektow.pdf
[56] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/ogloszenie_o_naborze.pdf
[57] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/rozporzadzenie_mrr_pomoc_na_rewitaliza
cje.pdf
[58] http://torun.pl/dokumenty/rozporzadzenie%20mrr%20pomoc_na_rewitalizacje.pdf
[59]
https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/rozporzadzenie_mrr_pomoc_deminimis.pdf
[60] http://torun.pl/dokumenty/rozporzadzenie_mrr_%20pomoc_deminimis.pdf
[61]
https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wytyczne_mrr_dotyczace_mieszkalnictwa.pdf
[62] http://torun.pl/dokumenty/wytyczne%20mrr_dotyczace%20mieszkalnictwa.pdf
[63] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wytyczne_dot_lpr_31.08.2011.pdf
[64] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wytyczne_tematyczne_dot_sw.pdf
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[65] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/wytyczne_zp_25.10.2011.pdf
[66] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/oswiadczenie_projekt_wpisany_do_lpr.doc
[67] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/mat_szkol_19-22_10_2009.zip
[68]
https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/prezentacja_dotyczaca_mieszkalnictwa.pdf
[69] https://torun.pl/sites/default/files/pictures/Dokumenty/lpr_konsultacje_prezentacja.pdf
[70] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/k
onkursy/ogloszenia/os-priorytetowa-7.html
[71] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/wzory-dokumentow-i-instrukcje.html
[72] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/vademecum-beneficjenta.html
[73] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/studium-wykonal.html
[74] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/kwalifikowalnos.html
[75] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/promocja.html
[76] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/
wazne-dokumenty/wytyczne-instytucji-zarzadzajacej/inne.html
[77] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/o
chrona-srodowiska/dokumenty-zalecenia-wytyczne.html
[78] http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/g
eneratory-wnioskow/generator-wnioskow-o-dofinansowanie.html
[79] http://www.mojregion.eu/punkty-informacyjne/dane-kontaktowe.html
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