UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Indywidualna zmiana okresu realizacji projektu nr RPKP.03.01.00-04-003/14
pn. „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku” realizowanego w ramach
Działania 3.1. Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury
społecznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na
lata 2007-2013.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Projekt zgodny z:
•
art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego
rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78 z późn. zm.);
•
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1392 z późn. zm.);
•
art. 26 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki
rozwoju (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn, zm.),
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jako Instytucja Zarządzająca
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20072013 jest odpowiedzialny za prawidłową realizację projektów w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).
W związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu
27 stycznia 2016 r. Uchwały w sprawie przyznania dofinansowania projektu
pn.: „Rozbudowa budynku Przedszkola Publicznego w Raciążku” w ramach Działania 3.1.
Rozwój infrastruktury edukacyjnej, Osi priorytetowej 3. Rozwój infrastruktury społecznej,
którego Beneficjentem jest Gmina Raciążek.
Obecnie tj. na moment podpisania Umowy o dofinansowanie Beneficjent zwrócił się do
IZ RPO WK-P o wydłużenie terminu ponoszenia wydatków zarówno kwalifikowanych, jak
również niekwalifikowanych biorąc pod uwagę termin jaki upłynął od momentu złożenia
wniosku o dofinansowanie do momentu podjęcia uchwały przyznającej dofinansowanie dla
przedmiotowego Projektu. Na etapie zawierania Umowy o dofinansowanie zaistniała
konieczność
dokonania
aktualizacji
harmonogramu
realizacji
przedsięwzięcia
przedmiotowego Projektu, albowiem w pierwotnej wersji wniosku o dofinansowanie termin
zakończenia realizacji Projektu określono na dzień 31 sierpnia 2015 r. Wobec powyższego
po dokonaniu przez Beneficjenta na obecnym etapie tj. po uzyskaniu decyzji o przyznaniu
dofinansowania weryfikacji dotychczas poniesionych wydatków w ramach Projektu w celu
zakwalifikowania możliwie jak najwyższej kwoty z zakładanych wydatków, celowym jest
wydłużenie terminu realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r. uznając ten termin za ostateczną
datę poniesienia wydatków kwalifikowanych oraz określenie terminu na poniesienie
wydatków niekwalifikowanych do 29 lutego 2016 r., co będzie stanowić datę całkowitego
zakończenia Projektu.
Mając na uwadze zapisy Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013 Instytucja Zarządzająca RPO WK-P jest zobowiązana do zapewnienia, że do dnia
30 września 2015 r. zostaną poniesione i rozliczone wszystkie wydatki dla projektów

współfinansowanych z EFRR w ramach RPO WK-P, co również pociąga za sobą konieczność
uprzedniego zakontraktowania środków pochodzących z oszczędności poprzetargowych
oraz projektów nierozliczonych. Jednocześnie przedłużenie okresu kwalifikowalności
wydatków jest możliwe na wniosek Beneficjenta i w szczególnie uzasadnionych przypadkach
po dokonaniu indywidualnej analizy dla danego projektu. Zgoda na przedłużenie okresu
realizacji projektu poza datę 30 września 2015 r. uwarunkowana jest indywidualną decyzją
Zarządu Województwa wyrażoną w formie uchwały.
IZ RPO WK-P po analizie przedłożonego przez Beneficjenta pisma z dnia 27 stycznia 2016 r.
stwierdza, iż wydłużenie terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków
kwalifikowanych do 31 grudnia 2015 r. oraz niekwalifikowalnych do dnia 29 lutego 2016 r.
jest niezbędne dla osiągnięcia założonych pierwotnie celów projektu opisanych szczegółowo
w dokumentacji aplikacyjnej oraz optymalnego wykorzystania przyznanej kwoty
dofinansowania. Powyższe wynika z faktu, iż IZ RPO WK-P dopuszcza możliwość
ponoszenia wydatków w projekcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata
2007-2013 po dniu 31 grudnia 2015 r. z zastrzeżeniem, że wydatki te nie będą uznane
za kwalifikowalne. Jednocześnie po analizie „Krajowych wytycznych do kwalifikowania
wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania
2007-2013” z dnia 20 kwietnia 2010 r., obowiązującego wzoru umowy o dofinansowanie
projektu, jak również biorąc pod uwagę doświadczenie i zastosowane rozwiązania
w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz uwzględniając plan
kontroli projektów RPO WK-P 2007-2013, IZ RPO WK-P wskazuje aby datą graniczną
realizacji projektu w części dotyczącej wydatków niekwalifikowanych wraz ze złożeniem
wniosku o płatność końcową był najpóźniej dzień 14 marca 2016 r.
Wobec powyżej opisanych okoliczności sprawy celowym i uzasadnionym jest wydłużenie
terminu zakończenia realizacji Projektu do 31 grudnia 2015 r. jako terminu ponoszenia
wydatków kwalifikowanych oraz ustanowienie daty 29 lutego 2016 r. jako
nieprzekraczalnego terminu ponoszenia wydatków niekwalifikowanych.
5. Ocena skutków regulacji:
Przy uwzględnieniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie, a także zmienionych
Uchwałą nr 41/1410/14 z dnia 8 października 2014 r. Wytycznych w zakresie
kwalifikowalności wydatków w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013 Instytucja
Zarządzająca RPO WK-P przychyla się do prośby Beneficjenta w sprawie wydłużenia
terminu realizacji Projektu w zakresie ponoszenia wydatków kwalifikowanych do 31 grudnia
2015 r. oraz wydatków niekwalifikowanych do 29 lutego 2016 r. Powyższe zapewni
zrealizowanie przez Beneficjenta założonych we wniosku o dofinansowanie celów
i rezultatów Projektu oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania na maksymalnym
poziomie.

