UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów
w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-77P/20
oraz wykazu wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów
wybranych do dofinansowania.
2. Omówienie podstawy prawnej:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi,
iż do zadań Zarządu Województwa należy m.in. przygotowanie regionalnego programu
operacyjnego i jego wykonanie,
art. 10 ustawy o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów
operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r. wskazuje, iż właściwa
instytucja wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił kryteria wyboru projektów.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W odpowiedzi na Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie
nadzwyczajnym Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-77P/20 w ramach Poddziałania 10.2.2
Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w dniu 15 maja 2020 r. złożył projekt
pn. „Kujawsko-Pomorska Szkoła Internetowa”. We wniosku nie stwierdzono braków
w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. Wniosek, po skierowaniu do
oceny formalno- merytorycznej, spełnił kryteria weryfikowane na etapie oceny formalnomerytorycznej i zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania.
Zgodnie z załącznikiem nr 5a do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wykaz
projektów przewidzianych do realizacji w ramach trybu nadzwyczajnego1 wraz z informacją
o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą – szacowana całkowita wartość projektu
wynosi 7 058 824,00 zł, w tym szacowany wkład UE wynosi 6 000 000,00 zł. Ostateczna
całkowita wartość projektu po zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wynosi
2 122 900,00 zł, w tym wkład UE 1 804 465,00 zł. Dofinansowanie pozytywnie ocenionego
projektu zgodne jest z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Wykaz wskaźników
zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.
5. Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie uchwały umożliwi zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie
Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie nadzwyczajnym
Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-77P/20 oraz poinformowanie wnioskodawcy o wyniku
dokonanej oceny. Środki na realizację projektu będą przekazywane beneficjentowi jako
płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu krajowego.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi 85%. Do realizacji projektu jest wymagane wniesienie wkładu własnego
wnioskodawcy stanowiącego minimum 5% wydatków kwalifikowalnych w ramach projektu.
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tryb nadzwyczajny - tryb, o którym stanowi art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach
wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 r.

