UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej regulacji jest ogłoszenie naboru na kandydatów na ekspertów
w ramach Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) „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”.
Zgodnie z §1. ust. 1 uchwały Nr 51/1869/15 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r. „Wyraża się wolę przystąpienia do realizacji Zadania
dotyczącego realizacji Konkursu dotacji w celu wsparcia gmin w opracowaniu lub
aktualizacji programów rewitalizacji na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.
Zgodnie z §1 ust. 1 uchwały Nr 10/315/16 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. „powołuje się Komisję Konkursową w celu oceny oraz
wyboru wniosków złożonych w Konkursie dotacji na wsparcie gmin z województwa
kujawsko-pomorskiego w zakresie przygotowania lub aktualizacji programów rewitalizacji,
zwaną dalej „Komisją”.
Zgodnie z §1 ust. 3 uchwały Nr 10/315/16 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. „w pracach Komisji mogą uczestniczyć eksperci
zewnętrzni oraz przedstawiciele ministra właściwego ds. rozwoju regionalnego w roli członka
lub obserwatora”.
3. Konsultacje ustawowe:
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 29 stycznia 2016 r. w województwie kujawsko-pomorskim został ogłoszony
Konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach
Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Podstawę uruchomienia
Konkursu stanowi umowa na przekazanie dotacji celowej zawarta pomiędzy Ministrem
Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 zawarta
w dniu 13 stycznia 2016 r. Wnioskodawcą w Konkursie może być pojedyncza gmina miejska,
miejsko-wiejska lub wiejska. Na podstawie uchwały Nr 10/315/16 Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 marca 2016 r. powołano Komisję Konkursową w celu oceny
oraz wyboru wniosków złożonych w Konkursie. Szczegółowy tryb prac Komisji
Konkursowej określa Regulamin Komisji Konkursowej, który przewiduje możliwość
włączenia w prace Komisji ekspertów zewnętrznych w celu oceny i wyboru wniosków
o przyznanie dotacji.
5. Ocena skutków regulacji:
Łączna wartość wydatków przeznaczonych na realizację zadania polegającego
na wsparciu gmin w opracowaniu albo aktualizacji programów rewitalizacji w województwie
kujawsko-pomorskim wyniesie 5 670 000 zł.
Zgodnie z postanowieniami umowy pomiędzy Ministrem Rozwoju a Województwem
Kujawsko-Pomorskim, Minister przekaże Województwu dotację celową na realizację

ww. zadania w wysokości 5 103 000 zł. Dotacja ta współfinansowana będzie w 85%
ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa. Kwota dotacji
będzie stanowiła 90% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Dotacja będzie
przekazywana w transzach w formie zaliczek, z wyjątkiem ostatniej transzy, która zostanie
przekazana w formie refundacji.
Zgodnie z postanowieniami umowy Województwo jest zobowiązane do wniesienia
wkładu własnego w wysokości 10% kosztów kwalifikowalnych realizacji zadania. Na kwotę
wkładu własnego składają się w części wydatki ponoszone bezpośrednio przez Województwo
(związane z kosztami organizacyjnymi) oraz część wydatków ponoszonych przez
dotacjobiorców w ramach konkursu organizowanego przez Województwo (dotacjobiorcy
będą zobowiązani do wniesienia 10% wkładu własnego, natomiast Województwo przekaże
dotacje w transzach w formie refundacji w wysokości 90% kosztów kwalifikowalnych).
Wartość dotacji, którą planuje się przekazać dotacjobiorcom na podstawie umowy
z Województwem Kujawsko-Pomorskim wyniesie 4 625 782 zł. Natomiast planowane koszty
organizacyjne związane z realizacją zadania, które zostaną poniesione przez Województwo
wyniosą 530 242 zł, w tym wartość dotacji będzie stanowić 477 218 zł, natomiast kwota
wkładu własnego, którą Województwo Kujawsko-Pomorskie będzie zobowiązane ponieść
wyniesie 53 024 zł.
Zadanie pn. „Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT
2014-2020” zostało wprowadzone do Budżetu Województwa na 2016 r. uchwałą Nr 4/90/16
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2016 r. zmieniającą
uchwałę w sprawie budżetu województwa na 2016 rok (nr zadania rzeczowego:
W/N/750/128/IZ/POPT/4).
Przewidziane w budżecie zadania środki związane z kosztami organizacyjnymi
obejmują wydatki związane z wynagrodzeniem ekspertów zewnętrznych. Ekspert
za prawidłowo dokonaną ocenę merytoryczną jednego wniosku o przyznanie dotacji otrzyma
wynagrodzenie w wysokości 150,00 zł brutto. Liczba przewidywanych do oceny w konkursie
wniosków o dofinansowanie wyniesie maksymalnie 144 (zgodnie z liczbą gmin
w województwie kujawsko-pomorskim). Łącznie na wynagrodzenia ekspertów przewidziano
w budżecie projektu kwotę 21 600,00 zł z czego 16 524,00 zł jest finansowane
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna
2014-2020; 2 916,00 zł ze środków budżetu państwa; 2 160,00 zł ze środków budżetu
województwa.

