UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana w sprawie powołania Rady Inwestycyjnej dla Funduszów Funduszy
w obszarze Osi
priorytetowej
1.
Wzmocnienie innowacyjności
działających
i konkurencyjności gospodarki regionu, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Rada Inwestycyjna),w składzie określonym
w załączniku do niniejszej uchwały.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2096) jednym z zadań Zarządu Województwa jest wykonywanie regionalnego programu
operacyjnego.
Stosownie z kolei do treści art. 28 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji
programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej
2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa) jednym ze
sposobów realizacji regionalnego programu operacyjnego jest zapewnienie wkładu
finansowego ze środków programu operacyjnego na rzecz instrumentów finansowych na
zasadach określonych w części drugiej w tytule IV rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy
dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu
Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006
(Dz. Urz. UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 347 i nast.) (dalej: rozporządzenie ogólne).
Art. 125 rozporządzenia ogólnego określa funkcje instytucji zarządzającej.
Zgodnie z art. 37 ust. 2 i 3 rozporządzenia ogólnego wsparcie z instrumentów finansowych
jest oparte na ocenie ex-ante. Art. 38 ust. 1 lit. b) rozporządzenia ogólnego upoważnia
IZ danym programem operacyjnym do realizacji instrumentów finansowych poprzez
zapewnienie wkładu finansowego na rzecz instrumentów finansowych ustanowionych na
poziomie krajowym, regionalnym, transnarodowym lub transgranicznym, zarządzanych przez
IZ lub na jej odpowiedzialność. Art. 38 ust. 4 lit. b (ii) i (iii) rozporządzenia ogólnego
wskazuje, że IZ może powierzyć zadania wdrożeniowe międzynarodowym instytucjom
finansowym, w których państwo członkowskie posiada akcje lub udziały, lub instytucjom
finansowym z siedzibą w państwie członkowskim, dążącym do osiągnięcia celów interesu
publicznego i pozostającym pod nadzorem instytucji publicznej, a także podmiotowi prawa
publicznego lub prywatnego. Z kolei z art. 28 ust. 2 ustawy wdrożeniowej jednoznacznie
wynika, że podmiotem wdrażającym Fundusz Funduszy może być podmiot wskazany
w art. 38 ust. 4 lit. b rozporządzenia ogólnego, w tym w szczególności Bank Gospodarstwa
Krajowego.
Zgodnie z § 12 ust. 1 i 2 następujących umów:
– umowy nr WP-II-E.433.1.1.2017 o finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji
i przedsiębiorczości poprzez instrumenty finansowe”, zawartej 31 marca 2017 r.
pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Bankiem Gospodarstwa
Krajowego oraz
– umowy nr WP-II-E.433.1.2.2017 o finansowaniu Projektu „Kujawsko-Pomorski
Fundusz Rozwoju 2020”, zawartej w dniu 20 czerwca 2017 r. pomiędzy
Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju
sp. z o.o.:

„IZ w celu skutecznego monitorowania i wdrażania Instrumentów Finansowych w ramach
Programu powoła Radę Inwestycyjną jako organ doradczy dla IZ w związku z realizacją ww.
umów. Zadania Rady Inwestycyjnej, tryb powoływania członków oraz zasady organizacji
pracy Rady Inwestycyjnej IZ określi w odrębnym Regulaminie”.
Zgodnie z art. 98 ust. 1 ustawy wdrożeniowej: Środki finansowe pochodzące z wkładów
wniesionych w ramach (…) regionalnych programów operacyjnych do instrumentów
inżynierii finansowej, wdrażanych na podstawie art. 44 rozporządzenia Rady (WE)
nr 1083/20061 (…), po wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartych umów
o dofinansowanie w zakresie ich wykorzystania zgodnie z art. 78 ust. 7 tego rozporządzenia,
niezaangażowane w ramach umów z odbiorcami wsparcia udzielanego przez instrumenty
inżynierii finansowej oraz środki zwracane przez tych odbiorców do instrumentów inżynierii
finansowej są ponownie wykorzystywane na realizację celów określonych w art. 78 ust. 7 tego
rozporządzenia, zgodnie z art. 152 ust. 1 rozporządzenia ogólnego.
Art. 98 ust. 4 ustawy wdrożeniowej stanowi, że: Wyłącznym dysponentem środków
finansowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, jest: (…) zarząd
województwa - w odniesieniu do środków pochodzących z regionalnego programu
operacyjnego.
Zgodnie z § 8 ust. 1 i 2 umowy nr WZP.273.36/2017 o powierzeniu zadania publicznego
z dnia 20 grudnia 2017 r. zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim
a Kujawsko-Pomorskim Funduszem Rozwoju sp. z o.o.:
„Powierzający w celu skutecznego monitorowania i wdrażania Instrumentów Finansowych
w ramach Strategii Inwestycyjnej powoła Radę Inwestycyjną jako organ doradczy dla
Powierzającego oraz Wykonawcy w związku z realizacją niniejszej Umowy. Zadania Rady
Inwestycyjnej, tryb powoływania członków oraz zasady organizacji pracy Rady Inwestycyjnej
określi Powierzający w odrębnym regulaminie”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęta uchwałą Nr 33/1543/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 25 sierpnia 2017 r. Rada Inwestycyjna wymaga rozszerzenia składu w związku
z powierzeniem zadania publicznego Kujawsko-Pomorskiemu Funduszowi Rozwoju
sp. z o.o. polegającego na zarządzaniu środkami finansowymi zwróconymi z instrumentów
inżynierii finansowej w ramach RPO WK-P na lata 2007-2013. W wyniku ww. powierzenia
został utworzony Fundusz Powierniczy w celu zapewnienia wsparcia finansowego dla
wdrażania Instrumentów Finansowych w regionie.
Zmiana składu osobowego Rady Inwestycyjnej wynika z połączenia zadań Rady
Inwestycyjnej jako organu doradczego w zakresie skutecznego monitorowania i wdrażania
zarówno Instrumentów Finansowych RPO WK-P 2014-2020, jak i środków finansowych
zwróconych z wkładów wniesionych do instrumentów inżynierii finansowej w ramach RPO
WK-P na lata 2007-2013.
5. Ocena skutków regulacji:
Powołana niniejszą uchwałą Rada Inwestycyjna będzie pełnić funkcje organu
doradczego dla IZ.
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