UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej regulacji jest powołanie Zespołu ds. rewitalizacji.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000, 1432 i 2500) „Zarząd województwa wykonuje zadania
należące do samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa
i wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych”. Do zadań Zarządu
Województwa należy w szczególności (…) przygotowanie projektów strategii rozwoju
województwa i innych strategii rozwoju, planu zagospodarowania przestrzennego,
regionalnych programów operacyjnych, programów służących realizacji umowy partnerstwa
w zakresie polityki spójności oraz ich wykonanie”.
Zgodnie z §13 ust. 3 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 6/226/18
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 grudnia 2018 r. „Zarząd lub
Marszałek mogą powoływać zadaniowe zespoły doraźne do załatwienia pewnej grupy spraw,
jeśli ich ranga tego wymaga”.
Zgodnie z Rozdziałem 4, Podrozdziałem 4.2 pkt 5 Wytycznych Ministra Rozwoju
z dnia 2 sierpnia 2016 r. w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 20142020 „W ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 możliwe
będzie wsparcie procesu przygotowania i wdrażania rewitalizacji w regionalnych i krajowych
programach operacyjnych”. Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 1 niniejszych Wytycznych
„IZ, przed rozpoczęciem procedur związanych z wyborem projektów rewitalizacyjnych do
dofinansowania, opracowuje propozycje kryteriów wyboru tych projektów, które przedstawia
właściwemu KM (…)”, pkt 2 „Propozycje kryteriów dotyczą konieczności potwierdzenia,
że a) składany projekt rewitalizacyjny wynika z obowiązującego (na dzień składania wniosku
o dofinansowanie) programu rewitalizacji; b) program rewitalizacji, z którego wynika
składany projekt rewitalizacyjny, spełnia wymagania określone w niniejszych Wytycznych,
tj. posiada określone cechy i elementy.”, pkt 7 „Sprawdzenie spełnienia wymogu, o którym
mowa w pkt 2 lit. b, jest możliwe (…) poprzez przygotowanie lub wsparcie programu
rewitalizacji z wykorzystaniem mechanizmów wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego
(…) z udziałem Ministra Rozwoju lub Marszałka Województwa, a wyniki przygotowania lub
aktualizacji programu rewitalizacji są akceptowalne przez IZ RPO.”, pkt 8 „IZ RPO
prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia,
dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów
dotyczących cech i elementów programów. Wykaz prowadzony jest dla wszystkich
pozytywnie zweryfikowanych programów rewitalizacji niezależnie od sposobu ich
weryfikacji.”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie
wewnętrznymi):
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
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4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z treścią Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych
na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r., Instytucje Zarządzające Regionalnym Programem
Operacyjnym powinny zweryfikować, czy programy rewitalizacji, w ramach których planuje
się realizację projektów rewitalizacyjnych, wspartych środkami z programów operacyjnych,
cechują się wymaganym zakresem. W celu zapewnienia właściwego opracowania programów
rewitalizacji możliwe jest opracowanie ww. dokumentów z wykorzystaniem mechanizmów
wsparcia instytucjonalnego oraz eksperckiego z udziałem Ministra Inwestycji i Rozwoju lub

Marszałka Województwa, a wyniki przygotowania lub aktualizacji programu rewitalizacji są
akceptowalne przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym.
W celu realizacji w/w wytycznych, a także mając na uwadze konieczność
przeprowadzenia konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020, Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego powołał nowy Zespół ds. rewitalizacji
odpowiedzialny za wsparcie merytoryczne gmin w prawidłowym przygotowaniu programów
rewitalizacji, jak również weryfikację opracowanych programów rewitalizacji oraz realizację
pozostałych zadań wynikających z Regulaminu Prac Zespołu.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

