UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana Regulaminu konkursu w ramach Osi priorytetowej
4. Region przyjazny środowisku, Działania 4.3 Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej,
Schemat: Inwestycje w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w polityce terytorialnej
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 217, z późn. zm.);
2) Ustawa z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 486,
z późn. zm.);
3) Uchwała Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
1 lipca 2015 r. z późn. zm. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji
Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 24 maja 2017 r. uchwałą Nr 20/911/17 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego dotyczącą zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej
Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 zostały przyjęte następujące dokumenty: zmieniona
Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu, zmieniona Instrukcja
wypełniania załączników do wniosku o dofinansowanie projektu oraz zmienione wzory
umów o dofinansowanie projektu.
W związku z powyższym Instytucja Zarządzająca RPO WK-P niniejszą uchwałą
dokonuje zmiany Załącznika nr 2, 3 i 4 do Regulaminu konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.0004-089/17, tj. Instrukcji wypełniania wniosku, instrukcji wypełniania załączników
do wniosku o dofinansowanie projektu oraz wzory umów o dofinansowanie projektu.
Ze względu na zmianę ww. załączników dokonuje się również koniecznej poprawki
w załączniku nr 6 do Regulaminu konkursu – „Liście załączników do wniosku
o dofinansowanie projektu”, tj. usunięcia Załącznika nr 2.5 Oświadczenie dotyczące ochrony
gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów oraz wycinki drzew i krzewów.
Jednocześnie w Regulaminie konkursu, w rozdziale 2. Podstawa prawna, dokumenty
programowe oraz kwalifikowalność wydatków w ramach projektu, w punkcie 2. Podstawa
prawna zaktualizowano podstawy prawne.
Instytucja Zarządzająca zdecydowała się dokonać ww. zmian na korzyść potencjalnych
Beneficjentów, w szczególności, w celu uproszenia procedury oddziaływania na środowisko.
Zmiany nie skutkują nierównym traktowaniem wnioskodawców.
5. Ocena skutków regulacji:
Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 20142020 powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.

