UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem niniejszej regulacji jest przyjęcie zaktualizowanego Wykazu programów
rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2. Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815) „Zarząd województwa wykonuje zadania należące do
samorządu województwa, niezastrzeżone na rzecz sejmiku województwa i wojewódzkich
samorządowych jednostek organizacyjnych”. Natomiast zgodnie z art. 41 ust. 2 pkt 4a
ww. ustawy do zadań Zarządu Województwa należy w szczególności „monitorowanie
i analizowanie procesów rozwojowych w układzie przestrzennym oraz strategii rozwoju
województwa, regionalnych programów operacyjnych, programów rozwoju i programów
służących realizacji umowy partnerstwa w zakresie polityki spójności oraz kontraktu
terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia
polityki rozwoju”.
Na podstawie art. 6 ust. 2 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 i 1544 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1572) „podstawę
systemu realizacji programu operacyjnego mogą stanowić w szczególności przepisy prawa
powszechnie obowiązującego, wytyczne, szczegółowy opis osi priorytetowych programu
operacyjnego, opis systemu zarządzania i kontroli oraz instrukcje wykonawcze zawierające
procedury działania właściwych instytucji”.
Na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 11 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 i 1544 oraz z 2019 r., poz. 730 i 1572) „Minister
właściwy do spraw rozwoju regionalnego wykonujący zadania państwa członkowskiego (…)
może wydać wytyczne dotyczące (…) innych kwestii związanych z realizacją i zamknięciem
programów operacyjnych”.
Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020 „IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz
programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem
pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.
Wykaz prowadzony jest dla wszystkich pozytywnie zweryfikowanych programów
rewitalizacji niezależnie od sposobu ich weryfikacji”.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Zakres powyższej regulacji nie podlega ustawowym konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Zgodnie z pkt 8 Rozdziału 5 Wytycznych w zakresie rewitalizacji w programach
operacyjnych na lata 2014-2020, IZ RPO prowadzi i na bieżąco aktualizuje wykaz
programów rewitalizacji wraz z datą ich uchwalenia, dla których przeprowadzono z wynikiem
pozytywnym weryfikację spełnienia wymogów dotyczących cech i elementów programów.
Oceny i weryfikacji programów rewitalizacji dokonuje Zespół ds. rewitalizacji
powołany uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/130/19 w sprawie
powołania Zespołu ds. rewitalizacji z 6 lutego 2019 r.
Pozytywna ocena programu rewitalizacji jest warunkiem ubiegania się
o dofinansowanie projektów rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P 2014-2020.
W związku z pozytywną oceną programów rewitalizacji pod kątem spełnienia cech
i elementów programów, dokonaną przez Zespół ds. rewitalizacji, Zarząd Województwa

Kujawsko-Pomorskiego akceptuje programy rewitalizacji wymienione w Wykazie
programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego, który stanowi załącznik
do niniejszej uchwały.
Zgodnie z §2 ust. 7 Regulaminu wpisu do Wykazu programów rewitalizacji
Województwa Kujawsko-Pomorskiego „aktualizacja Wykazu w formie uchwały Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego następować będzie nie częściej niż raz w miesiącu
(w uzasadnionych przypadkach aktualizacja może zostać przeprowadzona częściej)”. W celu
przyspieszenia procesu wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie dofinansowania działań
rewitalizacyjnych, dokonuje się niezwłocznej aktualizacji Wykazu programów rewitalizacji
Województw Kujawsko-Pomorskiego.
5. Ocena skutków regulacji:
Zakres powyższej regulacji nie niesie za sobą bezpośrednich skutków finansowych.

