
Ocena wniosku aplikacyjnegoOcena wniosku aplikacyjnego

2012-01-25 Budowa ZTPOK dla BTOM



Projekt – Wyłonienie Beneficjenta

29 października 2009r.

Podpisanie porozumienia w sprawie przejęcia zadań własnych Gminy Miasta Toruń 

przez Miasto Bydgoszcz z zakresu zapewnienia utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, związanych z realizacją projektu budowy 
ZTPOK dla BTOM. 

Strony porozumienia uzgodniły, że rolę Beneficjenta Projektu powierzają Spółce ProNatura w Strony porozumienia uzgodniły, że rolę Beneficjenta Projektu powierzają Spółce ProNatura w 
Bydgoszczy. 

*Uchwała Nr LIV/833/09 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 października 2009r. 
Uchwała Nr 675/09 Rady Miasta Torunia z dnia 29 października

29 października 2009r.

Podpisana została umowa wykonawcza między Miastem Bydgoszcz a spółką 

ProNatura dotycząca ustalenia zasad współpracy podczas realizacji projektu budowy ZTPOK dla 
BTOM.
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Realizacja - Wniosek o dofinansowanie

2 listopada 2009r.

Spółka ProNatura, zgodnie z  
pre-umową, złożyła w 
NFOŚiGW wniosek wraz z 
kompletem załączników o kompletem załączników o 
dofinansowanie projektu 
budowy ZTPOK dla BTOM z 
Funduszu Spójności w ramach 
POIiŚ. 

Dokumenty przed złożeniem wniosku zostały 
pozytywnie ocenione przez firmy wyłonione 
na zlecenie MRR.
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Umowa o dofinansowanie 

3 marca 2011r.

W siedzibie MRR podpisana 

została umowa o 
dofinansowanie projektu pn. 
„Budowa Zakładu Termicznego 
Przekształcania Odpadów 

Budowa ZTPOK dla BTOM

Przekształcania Odpadów 
Komunalnych dla Bydgosko-
Toruńskiego Obszaru 
Metropolitalnego” pomiędzy 
Spółką ProNatura a NFOŚiGW.

Była to pierwsza umowa 
„spalarniowa” w kraju.

2012-01-25



Ocena Komisji Europejskiej

Po uzyskaniu pozytywnej oceny projektu na poziomie krajowym Beneficjent duŜego projektu
(powyŜej 25 mln euro) zobowiązany jest przedłoŜyć wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego
wraz z Notą końcową dla projektu ekspertów JASPERS, dokonujących oceny projektu do akceptacji
Komisji Europejskiej.

29 listopada 2011r. 

Wpłynęła pozytywna Nota Końcowa dla Projektu
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1 grudnia 2011r.

Do NFOŚiGW złoŜony został  Wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego dla naszego 
Projektu.

W terminie do trzech miesięcy od prawidłowego przedłoŜenia wymaganych dokumentów,  Komisja 
Europejska wydaje decyzję dotyczącą przyznania środków .

Oczekiwanie na decyzję nie wstrzymuje realizacji projektu.


