UZASADNIENIE
1.

Przedmiot regulacji:
Województwo Kujawsko-Pomorskie zaproszone zostało przez ATM – Centrum
Gospodarki Odpadami Środkowy Tyrol z Austrii do współpracy w celu przygotowania aplikacji projektowej CEREP w ramach Programu INTERREG EUROPA ŚRODKOWA.
Aplikacja projektowa zostanie złożona w drugim naborze wniosków, tj. do 23 czerwca 2016
roku.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
Art. 41 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa –
„do zadań województwa należy w szczególności (…) organizowanie współpracy ze
strukturami samorządu regionalnego w innych krajach i z międzynarodowymi zrzeszeniami
regionalnymi”.
Priorytety współpracy zagranicznej województwa kujawsko-pomorskiego – „Współpraca
międzynarodowa na poziomie regionów daje lepsze możliwości rozwoju, ponieważ
uwzględniając lokalną specyfikę, umożliwia podejmowanie bardziej rzeczowego
i precyzyjnego współdziałania.”
Zgodnie z Programem Współpracy przyjętym decyzją Komisji Europejskiej nr C(2014)10023
z dnia 16 grudnia 2014 r., strategia dotycząca wkładu programu Interreg Europa Środkowa
w realizację unijnej strategii na rzecz inteligentnego, zrównoważonego wzrostu
gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz osiągnięcie spójności
gospodarczej, społecznej i terytorialnej, zakłada trwały wzrost gospodarczy poprzez
budowanie konkurencyjnej gospodarki niskoemisyjnej, zapewniającej efektywne
i zrównoważone wykorzystanie zasobów.
3.

4.

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

Uzasadnienie merytoryczne:
Głównym celem projektu CEREP jest poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości
życia na terenach miejskich. Istotną cechą projektu jest zintegrowanie wszystkich lokalnych
interesariuszy we wspólnym działaniu na rzecz racjonalnego wykorzystywania dostępnych
zasobów i produktów w codziennym życiu. Ponowne wykorzystanie jest jednym
z istotnych czynników wpływających na zrównoważoną konsumpcję i zrównoważony styl
życia szczególnie na obszarach miejskich. Wypracowanie i promowanie tego typu zachowań
i nawyków ułatwi uaktualnianie i wdrażanie strategii planów dotyczących ochrony
środowiska i gospodarki odpadami zarówno na poziomie regionalnym, jak i lokalnym.
Projekt CEREP nawiązuje bezpośrednio do wcześniejszego przedsięwzięcia, realizowanego
w perspektywie finansowej 2007-2013. W wyniku projektu CERREC – Europejskie Centra
Napraw i Ponownego Wykorzystania Produktów – przeprowadzono warsztaty i szkolenia
dotyczące prowadzenia centrów napraw i ponownego wykorzystania. Wraz
z organizacjami pozarządowymi z regionu zorganizowano zbiórki przedmiotów używanych
w głównych miastach województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach działań
ponadnarodowych opracowano uniwersalny model wdrażania centrum. Jednym
z planowanych rezultatów projektu CEREP będzie wdrożenie działania pilotażowego, którego
elementem będzie wyposażenie warsztatu naprawczego. Warsztat naprawczy będzie częścią
planowanego obecnie na terenie Torunia centrum napraw i ponownego wykorzystania
produktów. Dodatkowo rezultatem projektu będzie integracja społeczna osób wykluczonych
z różnych powodów. Poprzez zatrudnienie w centrum napraw i ponownego wykorzystania
osoby te mają szansę powrócić na rynek pracy. Dzięki projektowi Cerep potencjalni

pracownicy centrum będą mieli możliwość uczestnictwa w szkoleniach krajowych
i zagranicznych.
Partnerem stowarzyszonym projektu CEREP będzie Samorządowe Stowarzyszenie Europa
Kujaw i Pomorza. Bezpośrednia współpraca z lokalnymi samorządami z terenu województwa
ułatwi rozprzestrzenianie idei projektu, jak również pozwoli większej liczbie samorządów na
korzystanie z wypracowanych rezultatów projektu.
Partnerzy projektu: ATM – Centrum Gospodarki Odpadami Środkowy Tyrol (Austria), BAN
Sozialökonomische BetriebsgmbH (Austria), Miasto Graz (Austria), Centrum Ponownego
Wykorzystania (Słowenia), Prowincja Rimini (Włochy), Insieme Societá Cooperativa Sociale
A.R.L. (Włochy), Reuse and Recycling European Union Social Enterprises (Belgia),
Zweckverband für Abfallwirtschaft w Kempten (Niemcy), Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. (Węgry), ACT Grupa (Chorwacja), IURS (Czechy). Planowany
czas trwania projektu: 06.2017-12.2020.
5.

Ocena skutków regulacji:
W przypadku zaakceptowania projektu do realizacji, konieczne będzie wprowadzenie
kwoty 188 725,00 EUR do budżetu województwa w latach 2017-2020 (160 416,25 EUR
pochodzić będzie z EFRR, natomiast 28 308,75 EUR to współfinansowanie części unijnej
ze strony Województwa).

