UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest aktualizacja przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P
2014-2020 Regulaminu wpisu do Wykazu programów operacyjnych Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, w tym wzoru dokumentów dla wykazu programów rewitalizacji
wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem pozytywnym
weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów. Pozytywna
ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się o dofinansowanie projektów
rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 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, nie zastrzeżone 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”.
Na podstawie art. 5 ust.1 pkt 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 i 1544), „Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego
wykonujący zadania państwa członkowskiego, w celu zapewnienia zgodności sposobu
realizacji programów operacyjnych z prawem Unii Europejskiej w zakresie wdrażania
funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz spełniania wymagań określanych przez
Komisję Europejską w tym zakresie, a także w celu zapewnienia jednolitości sposobu
realizacji programów operacyjnych i prawidłowości realizacji zadań i obowiązków
określonych ustawą, może wydać wytyczne horyzontalne dotyczące: (…) innych kwestii
związanych z realizacją i zamknięciem programów operacyjnych.”
Zgodnie z rozdziałem 5 pkt 8 i 9 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, o których mowa powyżej, „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”. „Odpowiednie cechy i elementy programu rewitalizacji
(a także sposób ich weryfikacji) został opisany w załączniku do Wytycznych, szczególnie
w pkt 5 załącznika.”
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z Rozdziałem 5 pkt 8 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 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.
W związku z powyższym przygotowany został Regulamin wpisu do Wykazu programów
rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przyjęty uchwałą Nr 39/1545/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 października 2016 r., który z uwagi
na potrzebę uregulowania procedury aktualizacji programów oraz zmiany w strukturze

organizacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wymaga
aktualizacji. Przedmiotowy regulamin określa sposób zgłaszania przez gminy wniosku
o wpisanie programu rewitalizacji do Wykazu, aktualizacji programów oraz sposób oceny
programów rewitalizacji wraz z kartą oceny (stanowiącą jeden z załączników do regulaminu).
Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji będzie dokonywał Zespół
ds. rewitalizacji powołany odrębną uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się
o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

