UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie prac Komisji Oceny Projektów
w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym Nr RPKP.10.03.01-IZ.00-04-48P/18
oraz wykazu wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację projektów
wybranych do dofinansowania.
2.

Omówienie podstawy prawnej:
art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa stanowi,
iż do zadań Zarządu Województwa należy m.in. przygotowanie regionalnego programu
operacyjnego i jego wykonanie,
art. 48 ust. 5 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
wskazuje, iż właściwa instytucja wybiera do dofinansowania projekt, który spełnił
kryteria wyboru.

3.

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

4.

Uzasadnienie merytoryczne:
W odpowiedzi na Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie w trybie
pozakonkursowym nr RPKP.10.03.01-IZ.00-04-48P/18 w ramach Poddziałania 10.3.1
Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających
kompetencje kluczowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa KujawskoPomorskiego na lata 2014-2020 Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego,
w dniu 17 kwietnia 2018 r. złożył projekt pn. „Humaniści na start!”. We wniosku nie
stwierdzono braków w zakresie warunków formalnych lub oczywistych omyłek. Wniosek, po
skierowaniu do oceny formalno- merytorycznej, spełnił kryteria weryfikowane na etapie
oceny formalno-merytorycznej i zakwalifikował się do otrzymania dofinansowania.
Zgodnie z załącznikiem nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – Wykaz
projektów pozakonkursowych – szacowana całkowita wartość projektu pt. „Humaniści na
start!” wynosi 5 081 850,00 zł, z czego 4 319 572,50 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu
Społecznego oraz 762 277,50 zł pochodzi z budżetu państwa.
Dofinansowanie pozytywnie ocenionego projektu zgodne jest z załącznikiem nr 1
do niniejszej uchwały. Wykaz wskaźników zakładanych do osiągnięcia poprzez realizację
projektu stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

5.

Ocena skutków regulacji:
Przyjęcie uchwały umożliwi zatwierdzenie listy ocenionych projektów w trakcie
Komisji Oceny Projektów w ramach naboru wniosków w trybie pozakonkursowym
Nr RPKP.10.03.01-IZ.00-04-48P/18 oraz poinformowanie wnioskodawcy o wyniku
dokonanej oceny. Środki na realizację projektu będą przekazywane beneficjentowi jako
płatność ze środków europejskich i dotacja celowa z budżetu krajowego.
Maksymalny poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu
wynosi 85%. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych
na poziomie projektu wynosi100%.

