UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy
Wykonania dla Osi priorytetowej 7. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 i 1571) do zadań Zarządu Województwa należy
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 art. 14 ust. 1 i 4 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem
lokalnej społeczności (Dz. U. z 2018 r. poz. 140 i 1625) niezwłocznie po dokonaniu wyboru
LSR, Zarząd Województwa zatwierdza LSR, zawierając z LGD umowę ramową, która oprócz
wskazania wysokości środków oraz obowiązków, zawiera określenie warunków zmiany umowy
w zakresie przewidzianym do wsparcia w ramach poszczególnych programów.
3. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje zmiany
propozycji rozdysponowania środków z Rezerwy Wykonania dla Osi priorytetowej 7.
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020.
Zarząd Województwa Kujawko-Pomorskiego uchwałą Nr 25/1102/2019 z dnia
26 czerwca 2019 r. zaproponował wprowadzenie zmian w umowach ramowych w zakresie
zwiększenia budżetu LSR o środki pochodzące z uruchomionej Rezerwy Wykonania dla Osi
priorytetowej 7. Propozycja zwiększenia środków EFRR obejmowała te 6 LGD, które spełniły
warunki ubiegania się o podwyższenie środków w ramach LSR oraz przyczyniły się do
osiągnięcia określonych na 2018 rok celów pośrednich dla osi priorytetowej 7.
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy”, któremu zaproponowano
dodatkowe 390 000,00 PLN oraz Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Czarnoziem na
Soli”, któremu zaproponowano dodatkowe 810 000,00 PLN, po dokonaniu analizy zapisów
programów rewitalizacyjnych gmin z obszaru objętego LSR oraz po przeprowadzeniu konsultacji
w zakresie możliwości wskazania racjonalnego i efektywnego sposobu rozdysponowania
dodatkowych środków zrezygnowały z propozycji zwiększenia swoich budżetów LSR.
W związku z powyższym środki pochodzące z uruchomionej Rezerwy Wykonania dla
Osi priorytetowej 7. proponuje się rozdysponować pomiędzy pozostałe 4 LGD, które wyraziły
chęć zwiększenia swoich budżetów LSR. Jednocześnie zaznacza się, iż środki z Rezerwy
Wykonania powinny zostać w pierwszej kolejności przeznaczone na wsparcie nowych
inwestycji, które pozwolą na zwiększenie wartości wskaźników określonych w LSR, a dopiero
w następnej kolejności na zwiększenie kwoty dofinansowania dla projektów, dla których
podpisano umowy o dofinansowanie.
4. Metodologia ustalania nagród:
Kwotę zwiększenia poszczególnych budżetów LSR proponuje się rozdysponować według
metodologii opisanej w Uzasadnieniu do Uchwały Nr 25/1102/2019 Zarządu Województwa
Kujawko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. z zastrzeżeniem, że zaokrąglenie kwoty do

pełnych 10 000,00 PLN w dół będzie się odbywało po ustaleniu ostatecznej kwoty
zaproponowanej dla każdego LGD.
5. Ocena skutków regulacji:
Zaproponowane przez Zarząd Województwa rozdysponowanie środków Rezerwy
Wykonania dla osi priorytetowej 7 RPO WK-P umożliwi podjęcie przez Wydział Koordynacji
RLKS procedury zmiany umów ramowych.

