UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana uchwały w sprawie przyznania dofinansowania
dla projektu nr RPKP.02.06.00-04-016/12 pn. „Ochrona przyrody na terenie Zespołu Parków
Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego” realizowanego w ramach Osi
priorytetowej 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działania 2.6 Ochrona
i promocja zasobów przyrodniczych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Powyższe dotyczy zmian w „Zasadach realizacji
projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” poprzez dokonanie aktualizacji kwoty
całkowitej, kwalifikowanej oraz dofinansowania.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Projekt zgodny z:
• art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1649 z późn. zm);
• 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, z późn. zm.);
• art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE)
nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371 z 27.12.2006, s. 1, sprostowanie - Dz. Urz. UE L 45 z
15.02.2007, s. 3);
• 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.);
• Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub
ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem
Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku zakończeniem realizacji projektu konieczne jest wprowadzenie zmian
w „Zasadach realizacji projektu własnego (dla jednostek budżetowych)” stanowiących
załącznik do uchwały w sprawie dofinansowania projektu poprzez dokonanie aktualizacji
kwoty całkowitej, kwalifikowanej oraz dofinansowania (dofinansowanie ostatecznie wyniosło
158 135,19 zł, z pierwotnie przyznanego 161 283,50 zł) z uwagi na powstałe w trakcie
realizacji projektu tzw. oszczędności poprzetargowe.
Zaistniałe w trakcie realizacji przedmiotowego projektu okoliczności, które zostały opisane
powyżej stanowią podstawę do podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego
uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektu, która uspójni
oraz zatwierdzi ostatecznie zmiany w dokumentacji aplikacyjnej projektu dokonane na etapie
jego wdrażania.

5. Ocena skutków regulacji:
Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 wprowadza ww. zmiany uznając je za celowe
i niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji projektu.

