UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Niniejszą uchwałą przyjmuje się zmienioną Strategię Inwestycyjną z Biznesplanem dla
Instrumentów Finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Obszar 1.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 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 20142020 (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. ustanawiające 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
ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz.
UE L 347 z dnia 20 grudnia 2013 r., str. 320 z późn. zm.) (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 rozporządzenia ogólnego oraz art. 28 ust. 2 ustawy
wdrożeniowej wskazują natomiast na podmioty, którym IZ może powierzyć zadania
wdrożeniowe.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Przyjęte w Strategii Inwestycyjnej z Biznesplanem dla instrumentów finansowych
w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020. Obszar 1 podstawy, rozwiązania i założenia podlegają
systematycznej
i cyklicznej weryfikacji. Postanowienia niniejszej Strategii mają charakter szacunkowy,
co pozwala na ich dostosowanie do zachodzących na rynku zmian, stąd z inicjatywy
IZ dokonano aktualizacji przedmiotowego dokumentu w następujących aspektach:
- uszczegółowienie zapisu dotyczącego możliwości finansowania kapitału obrotowego
w powiązaniu z realizacją wspartej inwestycji do 50% wartości jednostkowej pożyczki
- aktualizacja dotycząca indykatywnych harmonogramów.
5. Ocena skutków regulacji:
Zaktualizowana Strategia Inwestycyjna w Obszarze 1 będzie stanowić załącznik do aneksu
do umowy o finansowaniu między IZ a BGK - Menadżerem Funduszu Funduszy.

