UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Uchwała dotyczy usankcjonowania wysokości końcowych kwot projektu
Nr RPKP.05.05.00-04-001/12, pn. „Promocja marki Województwa KujawskoPomorskiego poprzez realizację wybranych imprez promocyjnych oraz w Polskich
Liniach Lotniczych LOT” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.
2. Omówienie podstawy prawnej:
Projekt zgodny z:
• art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju
(Dz. U. z 2016 r. poz. 383);
• 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, 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
(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 r.
Nr 84, poz. 712 z późn. zm.), pomiędzy ministrem właściwym do spraw rozwoju
regionalnego a Województwem Kujawsko-Pomorskim reprezentowanym przez Zarząd
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie podlega konsultacjom.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejsza Uchwała sporządzona jest po zakończeniu projektu i jej celem jest
usankcjonowanie wysokości końcowych kwot projektu, które są niższe niż zakładano.
Uchwała ma charakter Informacyjny dla Instytucji Zarządzającej i jest sporządzana celem
zachowania spójności pomiędzy środkami zaangażowanymi a wydatkami faktycznie
poniesionymi i wypłaconym z RPO WK-P.
5. Ocena skutków regulacji:
Konsekwencją przyjęcia niniejszej uchwały będzie usankcjonowanie wysokości
końcowych kwot Projektu Nr RPKP.05.05.00-04-001/12 pn. „Promocja marki
Województwa Kujawsko-Pomorskiego poprzez realizację wybranych imprez
promocyjnych oraz w polskich Liniach lotniczych LOT” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013.

