UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy zatwierdzenia listy ocenionego projektu, złożonego w odpowiedzi
na wezwanie Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-79P/20 w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne
społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną
i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną, w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) Rozporządzenie 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. U. UE. L. z 2013 r.
Nr 347, str. 320 z późn. zm.),
2) Rozporządzenie Parlamentu i Rady (UE) nr 1301/2013 z dnia 17 grudnia 2013 roku
w sprawie EFRR i przepisów szczególnych dotyczących celu „Inwestycje na rzecz
wzrostu i zatrudnienia” oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006
(Dz. U. UE. L. z 2013 r. Nr 347, str. 289 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca 2014 r.
uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013
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
(Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 138, str. 5 z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, EURATOM) nr 2018/1046
z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu
ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE)
nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE)
nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające
rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (Dz. U. UE. L. z 2018 r. Nr 193, str. 1),
5) Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r.
ustanawiające szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do
przekazywania Komisji określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące
wymiany informacji między beneficjentami a instytucjami zarządzającymi,
certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 286, str. 1
z późn. zm.),
6) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119
str. 1 z późn. zm.),
7) Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2020 r.
poz. 818),
Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869,
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2020 r. poz. 256, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1041),
Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy
publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843, z późn. zm.),
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn.
zm.),
Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781),
Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106,
z późn. zm.),
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r.
poz. 1282, z późn. zm.)
Akty prawne regulujące zasady udzielania pomocy publicznej/pomocy de minimis
wskazane w kryteriach wyboru projektów/SzOOP (jeśli dotyczy).

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
W dniu 29 czerwca 2020 r. ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Do wsparcia w ramach trybu pozakonkursowego przewidziano projekty wskazane
w załączniku nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 „Wykazie projektów
zidentyfikowanych przez właściwą instytucję w ramach trybu pozakonkursowego wraz
z informacją o projekcie i podmiocie, który będzie wnioskodawcą” w ramach osi
finansowanych z EFRR (dalej: załącznik nr 5 do SzOOP) oraz wpisujące się w typy
projektów wskazane we właściwych Kryteriach wyboru projektów zatwierdzonych uchwałą
Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 (dalej: Kryteria wyboru projektów). Szacowana wartość
dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz szacowana wartość
kosztów kwalifikowalnych została wskazana w załączniku nr 5 do SzOOP.
Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz
zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym
im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” został złożony przez
uprawnionego Wnioskodawcę - Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Błogosławionego
Księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku w dniu 13.07.2020 r. w terminie zgodnym
z wezwaniem do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek przeszedł weryfikację
warunków formalnych i oczywistych omyłek i został przekazany do etapu oceny formalnomerytorycznej.
W wyniku weryfikacji Komisji Oceny Projektów na etapie oceny formalnomerytorycznej wniosek na kwotę dofinansowania wynoszącą 122 225 349,57 PLN w tym
110 617 355,48 PLN z EFRR oraz 11 607 994,09 PLN z BP, uzyskał pozytywną ocenę
formalno-merytoryczną, spełniając Kryteria wyboru projektów stanowiące załącznik nr 1

do Uchwały Nr 28/2020 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 z dnia 16 czerwca 2020 r.
Wniosek, który został pozytywnie oceniony na etapie oceny formalnomerytorycznej, ujęty w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały został
przekazany Zarządowi Województwa celem przyznania dofinansowania.
3. Ocena skutków regulacji:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podejmuje decyzję o zatwierdzeniu
listy z ocenionym projektem i przyznaniu dofinansowania na kwotę 122 225 349,57 PLN
w tym 110 617 355,48 PLN z EFRR oraz 11 607 994,09 PLN z BP w ramach Osi
priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.1 Inwestycje
w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Poddziałania 6.1.1 Inwestycje w infrastrukturę
zdrowotną – nabór w trybie pozakonkursowym w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, wezwanie
Nr RPKP.06.01.01-IZ.00-04-79P/20.

