UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Beneficjentem projektu pn. „Badania i ekspertyzy związane z realizacją RPO WK-P
w latach 2012-2015” Nr RPKP.08.01.00-04-005/12 jest Województwo Kujawsko-Pomorskie
będące zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W takim przypadku na podstawie
§15 ust. 1 „Zasad realizacji projektu w ramach Osi priorytetowej 8. Pomoc Techniczna,
Działanie 8.1 Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania RPO dla Projektu własnego
Instytucji Zarządzającej RPO WK-P” stanowiących załącznik do uchwały Nr 46/1424/12
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego decyzja wprowadzająca zmiany do projektu
podejmowana jest w formie uchwały zmieniającej.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Projekt zgodny z:
• art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(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, 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.).
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W związku ze zmniejszeniem całkowitej wartości projektu oraz wydatków
kwalifikowanych, a także zmianą wartości wskaźników produktu pn. „Liczba ocen, ekspertyz,
analiz, studiów, opracować i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów zewnętrznych”,
„Liczba spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją” oraz wskaźnika rezultatu pn. „Liczba
uczestników spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją”w przedmiotowym projekcie, zaistniała
potrzeba zmiany wcześniej wydanej uchwały. W związku z powyższym na podstawie
zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie uwzględniającego zmniejszenie całkowitych
wydatków kwalifikowanych oraz dofinansowania i zmiany wskaźników pojawiła się
konieczność podjęcia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego niniejszej
uchwały.
5. Ocena skutków regulacji:
W związku ze zmianą całkowitej, kwalifikowanej wartości projektu oraz kwoty
dofinansowania projektu oraz zwiększeniu wskaźników produktu pn. „Liczba ocen,
ekspertyz, analiz, studiów, opracować i koncepcji wykonanych przez ewaluatorów
zewnętrznych”, „Liczba spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją” oraz wskaźnika rezultatu
pn. „Liczba uczestników spotkań Grupy Sterującej Ewaluacją” pojawiła się konieczność
zmiany wcześniej wydanej Uchwały w celu dostosowania zawartych w niej kwot
do rzeczywiście poniesionych wydatków i rzeczywiście otrzymanego dofinansowania.

