UZASADNIENIE
1. Przedmiot regulacji:
Przedmiotem regulacji jest zmiana treści ogłoszenia o konkursie oraz Regulaminu
konkursu w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska
i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: Budowa i przebudowa
ścieżek rowerowych1 w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 20142020.
2. Omówienie podstawy prawnej:
1) ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki
spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1460, z późn. zm.),
2) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913,
z późn. zm.),
3) uchwała Nr 26/887/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 1 lipca
2015 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej
Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata
2014-2020 (z późn. zm.).
3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):
Nie dotyczy.
4. Uzasadnienie merytoryczne:
Niniejszą uchwałą Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dokonuje zmiany
Podrozdziału 3.6, Podrozdziału 3.8 oraz Rozdziału 4 pkt 1 Regulaminu konkursu w ramach
przedmiotowego konkursu.
Rozdział 4 Termin, miejsce i forma składania wniosków o dofinansowanie projektu
pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Wnioski o dofinansowanie projektu należy składać
od 30.05.2018 r. do 24.08.2018 r. Instytucja Zarządzająca RPO nie przewiduje możliwości
skrócenia terminu składania wniosków o dofinansowanie projektu”.
Dokonana zmiana Rozdziału 4 pkt 1 implikuje zmianę w Regulaminie konkursu
dotyczącą podrozdziału 3.8 Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu, który otrzymuje
brzmienie: Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2019 r.
Ponadto Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego postanawia zwiększyć kwotę
alokacji w ramach przedmiotowego konkursu celem umożliwienia złożenia większej liczby
wniosków o dofinansowanie. W związku z powyższym ustala się kwotę alokacji na poziomie
11 300 000,00 zł.
Ww. zmian dokonano również w ogłoszeniu o konkursie. Zmiany w dokumentacji
konkursowej zostały wprowadzone na korzyść wnioskodawców, celem umożliwienia
złożenia przez nich większej liczby wniosków. Zmiany nie skutkują nierównym
traktowaniem wnioskodawców.
5. Ocena skutków regulacji:
Zgodnie z art. 41 ust. 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów
w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
powyższa zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem wnioskodawców.
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