UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zmiana harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie
konkursowym na 2016 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Zgodnie z art. 41 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie
województwa (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392 z późn. zm.) zarząd województwa odpowiada za
przygotowanie projektu regionalnego programu operacyjnego oraz jego wykonanie.
Art. 9 ust. 1 pkt 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 2014 r.,
poz. 1146 z późn. zm.) (dalej: ustawa wdrożeniowa) wskazuje zarząd województwa jako
instytucję zarządzającą w przypadku regionalnego programu operacyjnego.
Zgodnie z art. 47 ustawy wdrożeniowej instytucja zarządzająca jest odpowiedzialna
za przygotowanie harmonogramu naboru wniosków oraz za jego aktualizowanie.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Opinia prawna pozytywna.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Mając na uwadze, iż w ramach projektu realizowanego ze środków PO IŚ na lata
2014-2020 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
prowadzi systemowe wsparcie gmin w przygotowaniu, wdrażaniu oraz weryfikacji (oceny)
planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN) i związany z tym wydłużony proces ich
przyjmowania w formie uchwały podjętej przez radę gminy, oraz jednocześnie zgłaszane
potrzeby w zakresie zapewnienia odpowiednio rozłożonej w czasie dostępności do środków
na wsparcie inwestycji związanych z efektywnością energetyczną budynków użyteczności
publicznej w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym
i mieszkaniowym, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020, niezbędne jest wprowadzenie do harmonogramu naborów
dwóch dodatkowych konkursów w ramach Działania 3.3 planowanych do ogłoszenia
w III i IV kwartale 2016 r. Ponadto mając na uwadze efektywne wsparcie rozwoju
elektronicznych usług publicznych wskazane jest przyspieszenie naboru w ramach Działania
2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, tj. przesunięcie terminu planowanego
konkursu na II kwartał 2016 r.
5. Ocena skutków regulacji:
Z dniem podjęcia uchwały w życie wejdą przepisy przedmiotowej uchwały,
tj. ogłoszony zostanie zaktualizowany harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie
projektu w trybie konkursowym na 2016 rok.

