UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana czasu trwania etapu weryfikacji dla przedmiotowego konkursu.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej RPO WK-P 2014-2020, przyjęta
uchwałą Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca 2015 r.
(z późn. zm.), określa procedury weryfikacji wniosków. Zgodnie z podrozdziałem 14.4.3
„Weryfikacja wyboru operacji oraz warunków udzielenia wsparcia dotyczących
beneficjentów wsparcia innych niż LGD w zakresie EFRR” ww. instrukcji, Instytucja
Zarządzająca RPO może podjąć decyzję o zmianie czasu trwania etapu weryfikacji
wniosków. Decyzja ta jest podejmowana w drodze uchwały Zarządu.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Projekt ww. uchwały opracowano w oparciu o informacje przekazane
przez Departament Wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego (DWRPO).
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Konkurs w ramach Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, został
ogłoszony przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki 29 czerwca
2018 r. Konkurs ma charakter zamknięty. Termin naboru wniosków o udzielenie wsparcia
(dalej: wniosek) został wyznaczony od 16 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.
Dnia 27 września 2018 r. do DWRPO wpłynęły 2 wnioski na kwotę 1.499.821,45 zł
wnioskowanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
(dalej: EFRR). Zgodnie z zapisami Zasad wsparcia dla przedmiotowego konkursu
weryfikacja spełnienia warunków udzielenia wsparcia przez Zarząd Województwa w ramach
EFRR powinna trwać do 85 dni roboczych liczonych od dnia zakończenia weryfikacji
dokumentacji konkursowej przez Wydział Koordynacji RLKS. Weryfikacja wniosków
rozpoczęła się 28 września 2018 r. i powinna trwać do dnia 31 stycznia 2019 r.
Zgodnie z uchwałą Nr 3/89/19 z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz uchwałą Nr 11/435/19
z dnia 20 marca 2019 r. Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w sprawie zmiany
czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18
weryfikacja została przedłużona o 62 dni robocze, tj. do dnia 30 kwietnia 2019 r.
Dnia 4 kwietnia 2019 r. pierwszy wniosek został zweryfikowany pozytywnie.
W przypadku drugiego wniosku DW RPO stwierdził błędy i uchybienia, które wymagają
złożenia kolejnych wyjaśnień, co uniemożliwia zakończenie procesu weryfikacji
w założonym czasie.
W konsekwencji tego konieczne jest wydłużenie etapu weryfikacji wniosków
w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18 do dnia 15 maja 2019 r.
5. Ocena skutków regulacji:
Dla konkursu, który został ogłoszony w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny
kierowany przez społeczność, Działania 7.1. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020 niezbędne jest przedłużenie czasu trwania etapu weryfikacji o 9 dni roboczych,
co w konsekwencji oznacza, iż weryfikacja, trwać będzie 156 dni roboczych, tj. do dnia
15 maja 2019 r.

