ZASADY NABORU PROJEKTÓW DO
LOKLANEGO PROGRAMU REWITALIZACJI
MIASTA TORUNIA
NA LATA 2007-2015

I.

OPRACOWANIE I ZŁOŻENIE WNIOSKU.

1. Wnioskodawca zobligowany jest do złożenia wniosku o wpisanie do Lokalnego Programu
Rewitalizacji Miasta Torunia na lata 2007-2015 (LPR-T) zwanego dalej wnioskiem w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej, w języku
polskim.
2. Wersja papierowa wniosku powinna być tożsama z wersją elektroniczną. W przypadku
zaistnienia różnic pomiędzy wersją papierową a elektroniczną, Wnioskodawca będzie
wzywany do wyjaśnień zaistniałych rozbieżności.
3. Przy wypełnianiu wniosku należy korzystać z formularza wniosku i instrukcji jego
wypełniania dostępnych na stronie internetowej Urzędu Miasta Torunia: www.um.torun.pl
4. Wniosek wypełniony odręcznie nie będzie rozpatrywany.
5. Wypełniony formularz wniosku należy złożyć w Urzędzie Miasta Torunia, w Punkcie
Informacyjnym, ul. Wały Gen. Sikorskiego 8 lub w Wydziale Rozwoju i Programowania
Europejskiego, ul. Grudziądzka 126b, pok. 216a, w terminie do 9 marca do godz. 15.30.
Decyduje data wpływu.
6. Wniosek złożony po terminie określonym w ogłoszeniu o naborze nie będzie podlegał
rozpatrywaniu.
7. Wnioskodawca ma prawo do jednorazowej poprawy wniosku w terminie 7 dni
kalendarzowych od daty doręczenia pisma Wnioskodawcy.
8. Jeżeli Wnioskodawca dokona dodatkowych zmian oprócz wskazanych w piśmie, wniosek
nie będzie podlegał dalszej ocenie.
9. Jeżeli Wnioskodawca nie dostarczy w wyznaczonym terminie uzupełnionego/
poprawionego wniosku, wniosek nie będzie podlegał dalszej ocenie.
10. Informacja o wynikach oceny wniosku zostanie zamieszczona na stronie internetowej
Urzędu Miasta Torunia: www.um.torun.pl

11. Wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o wyniku oceny wniosku oraz o
decyzji dotyczącej umieszczenia go w LPR-T.
12. Jeżeli projekt zostanie umieszczony w LPR-T, wówczas konieczne będzie podpisanie
umowy pomiędzy Beneficjentem, a Gminą Miasta Toruń, określającą zasady monitorowania
projektu (realizacji rzeczowo-finansowej).
13.
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Kodeksu

Postępowania

Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. Nr 30 z 1960 r., poz. 168 z późn. zm.)1.

1

Zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. Nr 227,
poz. 1658 ze zm.) przepisy postępowania sądowo-administracyjnego nie mają zastosowania w sprawie
udzielania i ubiegania się o dofinansowanie przedsięwzięcia realizowanego w ramach programu operacyjnego

