UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą zatwierdza się zmienione zasady i warunki wyboru Pośredników
Finansowych w ramach Umowy nr WP-II-E.433.1.1.2017 zawartej z Bankiem Gospodarstwa
Krajowego o finansowaniu Projektu „Wsparcie innowacji i przedsiębiorczości poprzez
instrumenty finansowe” w zakresie dokumentacji dla Poddziałania 1.4.1. - Wsparcie rozwoju
mikroprzedsiębiorstw (pożyczka dla mikroprzedsiębiorców) w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko Pomorskiego (dalej: RPO WK-P).
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 512) 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 2018 r. poz. 1431, 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. Z kolei art. 38 ust. 1 lit. b) 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 § 9 ust. 1 pkt. 4 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.
W okresie realizacji Projektu do zadań Instytucji Zarządzającej należy weryfikacja
i zatwierdzenie zasad i warunku wyboru Pośredników Finansowych przedkładanych przez
Beneficjenta, w tym wzoru Umowy operacyjnej.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.

4. Uzasadnienie merytoryczne:
Powołana uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko - Pomorskiego nr 33/1543/17
Rada Inwestycyjna dla Funduszów Funduszy działających w obszarze Osi priorytetowej 1.
Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu oraz dla Funduszu
Powierniczego w drodze procedury pisemnej pozytywnie zaopiniowała zmienione zasady
i warunki wyboru Pośredników Finansowych przedłożone przez Bank Gospodarstwa
Krajowego dla Poddziałania 1.4.1- pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw (Uchwała Rady
Inwestycyjnej nr 5/2019) w zakresie dokumentacji przetargowej. Główne zmiany
w dokumentacji dotyczą w szczególności:
- zwiększenia możliwości finansowania kapitału obrotowego z 10% do 50% w powiązaniu
z podstawowym celem inwestycyjnym finansowanym pożyczką;
- wydłużenia okresu spłaty pożyczki z 5 lat do 6,5 roku (maksymalny okres spłaty może być
wydłużony do 7 lat przy zastosowaniu preferencji);
- wydłużenia okresu udokumentowania wydatkowania środków Jednostkowej PM do 120 dni
od dnia wypłaty pełnej kwoty.
Zmiany dotyczące kryteriów oceny:
• Cena: zwiększono wagę i punktację kryterium z 50% (pkt) na 60% (pkt) - w celu
uzyskania Oferty z możliwie najniższa ceną;
• Jakość Oferty: zmniejszono wagę kryterium i punktację z 50% (pkt) na 40% (pkt);
• Okres budowy portfela: zwiększono wagę i punktację kryterium z 18% (pkt) na 24%
(pkt);
• Zdolność do pozyskania dodatkowego kapitału: zmniejszono wagę kryterium
i punktację z 20% (pkt) na 10% (pkt);
• Zasięg terytorialny: zmniejszono wagę kryterium i punktację z 12% (pkt) na 6%
(pkt).
Zmiany dotyczące Istotnych Postanowień Umowy Operacyjnej:
- zmieniono współczynniki wynagradzania Pośrednika Finansowego;
• za wyniki w udzielaniu jednostkowych pożyczek – zmniejszono współczynnik z 0,7
na 0,6;
• za wyniki w zwrocie środków z jednostkowych pożyczek – zwiększono współczynnik
z 0,3 na 0,4 (zmiana współczynnika wynagradzania Pośrednika ma na celu
przyspieszenie zwrotu środków do budżetu programu).
5. Ocena skutków regulacji:
Zmienione zasady i warunki wyboru pośredników finansowych w ramach Umowy
nr WP-II-E.433.1.1.2017 dla produktu finansowego w ramach RPO WK-P Poddziałanie 1.4.1
Wsparcie rozwoju mikroprzedsiębiorstw (pożyczka dla mikroprzedsiębiorstw) zostaną
ogłoszone z dniem podjęcia niniejszej uchwały.

