UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Beneficjentem Projektu nr RPKP.05.05.00-04-16/14 pn. „Promocja marki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015” jest Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego, będący zarazem Instytucją Zarządzającą Regionalnym Programem
Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. W takim przypadku
na podstawie § 16 Załącznika do uchwały Nr 4/94/15 Zarządu Województwa KujawskoPomorskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. „Zasady realizacji projektu własnego (dla jednostek
budżetowych)” decyzja zmieniająca termin realizacji projektu podejmowana jest w formie
uchwały zmieniającej.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
Projekt zgodny z:
• art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j.
Dz. U. z 2014 r., poz. 1649 z późn. zm.);
• art. 60 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr
1260/1999 (Dz. Urz. UE L 210 z 31.07.2006, s. 25-78, z późn. zm.);
• art. 13 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r.
ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006
ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz
Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Dz. Urz. UE L 371z 27.12.2006, s. 1,
sprostowanie – Dz. Urz. UE L 45 z 15.02.2007, s. 3);
• art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 486);
• Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 –
porozumienie o dofinansowanie Programu środkami pochodzącymi z budżetu państwa lub
ze źródeł zagranicznych, zawarte na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r.
o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2009, Nr 84, poz. 712 z późn. zm.),
pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego a Województwem
Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa KujawskoPomorskiego.
3.

4.

Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega konsultacjom.

Uzasadnienie merytoryczne:
Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą nr 35/1197/15 z dnia
2 września 2015 r. wyraził zgodę na pierwszą zmianę terminu zakończenia realizacji projektu
z 30 września 2015 r. na 15 grudnia 2015 r. z uwagi na termin realizacji przedsięwzięcia pn.
„23 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camerimage”, ujętego we wniosku
o dofinansowanie.
Obecna zmiana terminu zakończenia realizacji projektu z dnia 15 grudnia 2015 r. do dnia
29 grudnia 2015 r. dokonywana jest ze względu na fakt poniesienia ostatniej płatności
w projekcie tego dnia. Wszystkie przewidziane do realizacji zadania zostały wykonane
w pierwotnym terminie, a jedynie płatność została dokonana w terminie późniejszym,
tj. 29 grudnia 2015 r.

5.

Ocena skutków regulacji:
Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie umożliwienie zrealizowania przez
Departament Promocji pełnego zakresu rzeczowego Projektu Nr RPKP.05.05.00-04-016/14
pn. „Promocja marki Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2014-2015”
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2007-2013.

