UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana załączników do uchwały Nr 7/223/19 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych
w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04226/18.
2. Omówienie podstawy prawnej:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi,
iż do zadań Zarządu Województwa należy m.in. przygotowanie regionalnego programu
operacyjnego i jego wykonanie,
art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
wskazuje, iż właściwa instytucja rozstrzyga konkurs, zatwierdzając listę ocenionych
projektów.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Uchwałą Nr 7/223/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego
2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny
Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 przyjęto do realizacji
4 projekty na kwotę dofinansowania 15 785 906,47 zł. Przedmiotem niniejszej uchwały jest
przyjęcie do dofinansowania 1 projektu po procedurze odwoławczej.
W ramach procedury odwoławczej dla konkursu RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 wpłynęły
2 protesty. Z uwagi na fakt, iż pierwszy projekt w wyniku procedury odwoławczej uzyskał
90 pkt, a ostatni projekt na liście dla subregionu bydgoskiego uzyskał 92,5 pkt protest
rozpatrzono negatywnie. W wyniku rozstrzygnięcia drugiego protestu projekt uzyskał 90 pkt,
a ostatni projekt na liście dla subregionu inowrocławskiego otrzymał 86 pkt, tym samym
protest został rozstrzygnięty pozytywnie, a projekt skierowano do etapu negocjacji. Projekt
spełnił wymagane kryteria wyboru projektów i tym samym może zostać skierowany
do dofinansowania. Z uwagi na powyższe oraz dostępność środków przewidzianych na
realizację projektów w ramach Poddziałania 9.3.1 RPO WK-P 2014-2020 Instytucja
Zarządzająca RPO WKP 2014-2020 podjęła ostateczną decyzję o dofinansowaniu dwóch
projektów na subregion inowrocławski. Tym samym zmianie uległa lista ocenionych
projektów.
Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu
Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04-226/18 wynosi 22 644 530,00 zł, z czego 21 386 500,55 zł
pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz 1 258 029,45 zł pochodzi
z budżetu państwa. Kwota dofinansowania projektu pozytywnie rozpatrzonego po procedurze
odwoławczej wynosi 2 618 104,94 zł. Po pozytywnym rozpatrzeniu protestu łączne
dofinansowanie pozytywnie ocenionych projektów wynosi 18 404 011,41 zł i jest zgodne
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz wskaźników zakładanych do osiągnięcia
poprzez realizację projektów wybranych do dofinansowania stanowi załącznik nr 2 do
uchwały.
5. Ocena skutków regulacji:
Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa zatwierdza zmienioną listę projektów ocenionych
w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.09.03.01-IZ.00-04226/18 oraz zmieniony wykaz wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację
projektów wybranych do dofinansowania.

Środki na realizację projektu będą przekazywane beneficjentowi jako płatność ze środków
europejskich oraz dotacja celowa z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania
UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 85%. Maksymalny poziom
dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.
Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego wnioskodawcy
stanowiącego minimum 10% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.

