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OPINIA z dnia ……………….
DOTYCZĄCA STRATEGII
OBSZARU ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO
POWIATU TUCHOLSKIEGO

W oparciu o Założenia polityki terytorialnej województwa kujawsko-pomorskiego
na lata 2014-2020 przyjęte uchwałą Nr 11/346/16 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 16 marca 2016 r. oraz Zasady oceny Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego przez IZ RPO przyjęte uchwałą Nr 15/437/15 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2015 r. Instytucja Zarządzająca
RPO WK-P dokonała oceny Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Tucholskiego.
Niniejsza opinia stanowi zmianę opinii wydanych w odniesieniu do Strategii Obszaru
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego zatwierdzonych:
uchwałą Nr 14/579/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego,
uchwałą Nr 25/1173/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia
27 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego.
Opinia została przygotowana w oparciu o zatwierdzoną Strategię Obszaru Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego (uchwała Nr 2017.04.1 Komitetu
Sterującego Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Tucholskiego z dnia
4 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego alokacji na poszczególne
priorytety oraz zatwierdzenia Strategii Rozwoju ORSG Powiatu Tucholskiego, wersji z dnia
4.07.2017 r. zawierającej podstawową, rezerwową i komplementarną listę projektów), która
została przekazana do Instytucji Zarządzającej RPO WK-P w lipcu 2017 r.
W
zestawieniach
tabelarycznych
zawierających
propozycje
projektowe
do przedmiotowej opinii zaktualizowano wartości dofinansowania pod kątem podpisanych
umów o dofinansowanie. Z uwagi na powyższe IZ RPO wskazuje konieczność wprowadzenia
aktualizacji list propozycji podstawowych projektowych w Strategii.
Strategia została zaopiniowana zgodnie z załączonymi zestawieniami tabelarycznymi:
- w zakresie PI 4c – pozytywnie,
- w zakresie PI 4e – pozytywnie,

- w zakresie PI 6b – pozytywnie,
- w zakresie PI 6c – częściowo pozytywnie, z rekomendacją do przeniesienia propozycji
projektowych na listę rezerwową,
- w zakresie PI 10a (infrastruktura przedszkolna) - należy dokonać korekty finansowej
propozycji, w zakresie zmniejszenia planowanego dofinansowania o kwotę 2 447 219,08
zł,
- w zakresie PI 10a (kształcenie zawodowe) – brak propozycji projektowych,
- w zakresie PI 8iv – pozytywnie,
- w zakresie PI 9i – pozytywnie,
- w zakresie PI 9iv – pozytywnie,
- w zakresie PI 10i (wychowanie przedszkolne) - pozytywnie,
- w zakresie PI 10i (kształcenie ogólne) - pozytywnie,
- w zakresie PI 10iv – pozytywnie.
Przedmiotowa opinia nie obejmuje obszaru działań rewitalizacyjnych oraz obszaru
działań w zakresie modernizacji systemów oświetlenia ulicznego, w tym budowy lub zamiany
oświetlenia ulicznego na energooszczędne ( opinia zostanie wydana po zweryfikowaniu propozycji
projektowych pod kątem kryteriów wyboru projektów). W przypadku aktualizacji Strategii

w powyższym zakresie działań rewitalizacyjnych należy pamiętać o wielkości alokacji
wskazanej w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznik nr 10 do
Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020) oraz alokacji dedykowanej ORSG
Powiatu Tucholskiego.
W przypadku, gdy zestawienia tabelaryczne zawierają uwagi powinny one zostać
wprowadzone przy najbliższej aktualizacji Strategii, w celu uspójnienia dokumentu.
Pozytywne bądź warunkowe opinie dla przedstawionych propozycji projektowych stanowią
podstawę do ubiegania się o dofinansowanie w konkursach dedykowanych polityce
terytorialnej, ogłaszanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P. Zweryfikowane listy
propozycji projektowych będą podlegały dalszym uzgodnieniom na etapie monitorowania
strategii.
Jednocześnie Instytucja Zarządzająca RPO WK-P wskazuje, iż niniejsza opinia nie
stanowi decyzji o przyznaniu dofinansowania i nie gwarantuje przyznania środków unijnych,
a jedynie potwierdza prawidłowy kierunek rozwoju i prawidłowo przyjęte sposoby
rozwiązywania problemów Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu
Tucholskiego przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 beneficjenci z Obszaru Rozwoju SpołecznoGospodarczego Powiatu Tucholskiego mogą uzyskać na podstawie złożonych wniosków
o dofinansowanie m.in. w konkursach dedykowanych polityce terytorialnej, po uzyskaniu
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pozytywnej oceny formalnej i merytorycznej złożonej dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie
z kryteriami oceny wniosków o dofinansowanie w ramach poszczególnych konkursów.
Przeliczenie alokacji zostało dokonane po kursie 4,2 zł. Należy mieć zatem na uwadze,
iż zmiany kursowe mogą wpłynąć na poziom dostępnej alokacji, co w konsekwencji może
skutkować koniecznością wprowadzenia korekty w zakresie dedykowanej puli środków.

